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งบกลาง

             งาน งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง 39,897,000.00 39,897,000.00     

รวม 39,897,000.00    39,897,000.00    

แผนงานบริหารท่ัวไป

                    งาน งานบริหารงาน งานบริหารงาน รวม

งบ ท่ัวไป คลัง

งบบุคลากร 13,578,498.00  5,403,800.00    18,982,298.00   

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 6,161,498.00     -                  

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 7,417,000.00     5,403,800.00     

งบด าเนินงาน 10,264,000.00  3,877,200.00    14,141,200.00   

ค่าตอนแทน 938,000.00       467,200.00       

ค่าใช้สอย 4,436,000.00     1,910,000.00     

ค่าวัสดุ 2,320,000.00     1,450,000.00     

ค่าสาธารณูปโภค 2,570,000.00     50,000.00         

งบลงทุน 1,100,140.00    274,800.00      1,374,940.00     

ค่าครุภัณฑ์ 1,100,140.00     274,800.00       

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 20,000.00        -                  20,000.00         

รายจ่ายอ่ืน 20,000.00         -                  

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                  

เงินอุดหนุน -                  -                  

รวม 24,962,638.00    9,555,800.00    34,518,438.00   

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองแม่โจ้

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

             งาน งานเทศกิจ งานป้องกันภัย รวม

งบ ฝ่ายพลเรือน

งบบุคลากร 495,000.00      894,244.00      1,389,244.00     

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 495,000.00       894,244.00       

งบด าเนินงาน 380,000.00      1,255,000.00    1,635,000.00     

ค่าตอนแทน 50,000.00         80,000.00         

ค่าใช้สอย 120,000.00       495,000.00       

ค่าวัสดุ 210,000.00       680,000.00       

ค่าสาธารณูปโภค -                  -                  

งบลงทุน 23,500.00        230,000.00      253,500.00       

ค่าครุภัณฑ์ 23,500.00         230,000.00       

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                  -

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                  - -                  

รายจ่ายอ่ืน -                  -

งบเงินอุดหนุน -                  20,000.00        20,000.00         

เงินอุดหนุน -                  20,000.00         

รวม 898,500.00      2,399,244.00    3,297,744.00     
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แผนงานการศึกษา

               งาน งานบริหารท่ัวไป งานระดับก่อน งานศึกษา

เก่ียวกับการศึกษา วัยเรียนและ ไม่ก าหนดระดับ

งบ ประถมศึกษา

งบบุคลากร 2,337,500.00    - -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 2,337,500.00     - -

งบด าเนินงาน 3,280,000.00    6,439,838.00    -

ค่าตอนแทน 120,000.00       -                 -

ค่าใช้สอย 2,370,000.00     1,888,200.00     -

ค่าวัสดุ 790,000.00       4,551,638.00     -

ค่าสาธารณูปโภค -                  -                  -

งบลงทุน 423,120.00      10,000.00        -

ค่าครุภัณฑ์ 203,000.00       10,000.00         -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 220,120.00       - -

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 30,000.00        - -

รายจ่ายอ่ืน 30,000.00         -                  -

งบเงินอุดหนุน 7,245,000.00    - -

เงินอุดหนุน 7,245,000.00     -                  -

รวม 13,315,620.00  6,449,838.00    -
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แผนงานสาธารณสุข

            งาน งานบริหาร งาน งานบริการ

ท่ัวไปเก่ียวกับ โรงพยาบาล สาธารณสุขและ

สาธารณสุข งานสาธารณสุข

งบ อ่ืน

งบบุคลากร 1,162,840.00    - -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,162,840.00     

งบด าเนินงาน 5,120,000.00    - -

ค่าตอนแทน 158,000.00       

ค่าใช้สอย 2,462,000.00     

ค่าวัสดุ 2,500,000.00     

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน 607,900.00      - -

ค่าครุภัณฑ์ 607,900.00       

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - - -

รายจ่ายอ่ืน -

งบเงินอุดหนุน - - -

เงินอุดหนุน -

รวม 6,890,740.00    - -
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

             งาน แผนงานสังคม รวม

งบ สงเคราะห์

งบบุคลากร - -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                  

งบด าเนินงาน 380,000.00      380,000.00      

ค่าตอนแทน -

ค่าใช้สอย 380,000.00       

ค่าวัสดุ -

ค่าสาธารณูปโภค -

งบลงทุน - -

ค่าครุภัณฑ์ -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - -

รายจ่ายอ่ืน -

งบเงินอุดหนุน - -

เงินอุดหนุน -

รวม 380,000.00      380,000.00      
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แผนงานเคหะและชุมชน

            งาน งานบริหารงาน งานไฟฟ้าและถนน งานก าจัดขยะ

ท่ัวไปเก่ียวกับ มูลฝอยและ

เคหะและ สิงปฏิกูล

งบ ชุมชน

งบบุคลากร 8,748,120.00    - -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 8,748,120.00     

งบด าเนินงาน 1,945,000.00    - 21,130,000.00   

ค่าตอนแทน 145,000.00       -

ค่าใช้สอย - 21,130,000.00    

ค่าวัสดุ 1,800,000.00     -

ค่าสาธารณูปโภค -                  -

งบลงทุน - -

ค่าครุภัณฑ์ -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - -
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งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - - -

รายจ่ายอ่ืน -

งบเงินอุดหนุน - - -

เงินอุดหนุน

รวม 10,693,120.00  - 21,130,000.00   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

             งาน งานส่งเสริมและ รวม

สนับสนุนความ

เข้มแข็งของ

งบ ชุมชน

งบบุคลากร - -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -

งบด าเนินงาน 2,080,000.00    2,080,000.00    

ค่าตอนแทน -

ค่าใช้สอย 2,080,000.00     

ค่าวัสดุ -

ค่าสาธารณูปโภค -
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งบลงทุน - -

ค่าครุภัณฑ์ -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ

รายจ่ายอ่ืน -

งบเงินอุดหนุน 470,000.00      470,000.00      

เงินอุดหนุน 470,000.00       

รวม 2,550,000.00    2,550,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

             งาน งานกีฬาและ งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการวาง

นันทนาการ เก่ียวกับศาสนา แผนและส่งเสริม

วัฒนธรรม และ การท่องเท่ียว

งบ นันทนาการ

งบบุคลากร - - -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) - -

งบด าเนินงาน 210,000.00      1,180,000.00    -

ค่าตอนแทน - -
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ค่าใช้สอย 190,000.00       1,180,000.00     

ค่าวัสดุ 20,000.00         -

ค่าสาธารณูปโภค -

งบลงทุน - - -

ค่าครุภัณฑ์ -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - - -

รายจ่ายอ่ืน -

งบเงินอุดหนุน - 30,000.00        -

เงินอุดหนุน - 30,000.00         

รวม 210,000.00      1,210,000.00    -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

             งาน งานบริหารท่ัวไป งานก่อสร้าง รวม

เก่ียวกับอุตสาหกรรม โครงสร้าง

งบ และการโยธา พ้ืนฐาน

งบบุคลากร 3,721,000.00    - 3,721,000.00

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,721,000.00     
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งบด าเนินงาน 7,684,000.00    - 7,684,000.00

ค่าตอนแทน 664,000.00       

ค่าใช้สอย 1,890,000.00     

ค่าวัสดุ 5,090,000.00     

ค่าสาธารณูปโภค 40,000.00         

งบลงทุน 77,500.00        14,415,000.00  14,492,500.00

ค่าครุภัณฑ์ 77,500.00         

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - 14,415,000.00   

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 20,000.00        - 20,000.00         

รายจ่ายอ่ืน 20,000.00         

งบเงินอุดหนุน - -

เงินอุดหนุน

รวม 11,502,500.00  14,415,000.00  25,917,500.00   

แผนงานการเกษตร

             งาน งาน งาน รวม

งบ ส่งเสริมการเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ าฯ
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งบบุคลากร - - -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน 470,000.00      70,000.00        540,000.00       

ค่าตอนแทน -                  -                  

ค่าใช้สอย 270,000.00       70,000.00         

ค่าวัสดุ 200,000.00       -                  

ค่าสาธารณูปโภค -                  -                  

งบลงทุน - - -

ค่าครุภัณฑ์

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                  

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - - -

รายจ่ายอ่ืน -                  

งบเงินอุดหนุน - - -

เงินอุดหนุน -                  

รวม 470,000.00      70,000.00        540,000.00
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองแม่โจ้

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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รวม

2,337,500.00    

9,719,838.00    

433,120.00      

30,000.00        

7,245,000.00    

19,765,458.00  
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รวม

1,162,840.00    

5,120,000.00    

607,900.00      

-

-

6,890,740.00
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รวม

8,748,120.00    

23,075,000.00  
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-

-

31,823,120.00
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รวม

-

1,390,000.00    
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-

-

30,000.00        

1,420,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร              
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานงบกลาง (รหัส 00410)  

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานงบกลาง ทั้งสิ้น 39,897,000.-บาท 
 

งานงบกลาง (รหัส 00411) รวม 39,897,000 บาท 
    
 งบกลาง (รหัสบัญชี 510000) รวม 39,897,000 บาท 
     
  หมวดงบกลาง (รหัสบัญช ี511000) รวม 39,897,000 บาท 
      
   ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี 110100) รวม 5,500,000 บาท 
   1) ช ำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. จ ำนวน 5,500,000 บำท 
   - สัญญำจ้ำง 282/282/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2550 

กู้เพ่ือตำมโครงกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวน 21 โครงกำร 
จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 35,686,900.-บำท ช ำระเดือนพฤษภำคม
ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 371/371/2550 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2550   
กู้ เพ่ื อตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเลือกตั้ ง
เอนกประสงค์ จ ำนวนที่ขอกู้ 1,514,000.-บำท ช ำระไม่เกิน
เดือนสิงหำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 926/84/2550 ลงวันที่  12 พฤษภำคม 2554  
กู้ เพ่ือตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน 3 
โครงกำร และคลองส่งน้ ำรูปตัววี จ ำนวนที่ขอกู้ 6,808,628.-
บำท ช ำระไม่เกินเดือนพฤษภำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 971/129/2554 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2554   
กู้ เพ่ือตำม โครงกำร จัดซื้อรถพยำบำล จ ำนวนที่ ขอกู้ 
1,898,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน สิงหำคมของทุกปี 
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- สัญญำจ้ำง 1000/7/2555 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2554 ตำม      
โครงกำรก่อสร้ำง 7 โครงกำร จ ำนวนที่ขอกู้ 8,937,000.-บำท       
ช ำระไม่เกินเดือน ตุลำคมของทุกปี (ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง) 
- สัญญำจ้ำง 1070/77/2555 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2555
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำพร้อมขยำยผิวจรำจรข้ำง
ธนำคำรกรุงไทย จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 4,950,000.-บำท ช ำระ 
ไม่เกินเดือน กุมภำพันธ์ ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1106/113/2555 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคสล.พร้อมบ่อพักถนน
สำยเก่ำ ม.แม่โจ้ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,340,000.-บำท ช ำระ 
ไม่เกินเดือน เมษำยน ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1122/129/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555  
ตำมโครงกำรจัดซื้อรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จ ำนวน 
1 คันจ ำนวนเงินที่ขอกู้ 1,138,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน 
พฤษภำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1149/156/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน ม.5 ต.หนองหำร
จ ำนวนเงินที่ขอกู้  2 ,695 ,000.-บำท ช ำระไม่ เกิน เดือน 
กรกฎำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1157/164/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงผิวถนนเดิมพร้อมเปลี่ยนฝำบ่อพัก 
(หน้ำวัดศรีสหกรณ์ ถึงหมู่บ้ ำนกำญกนก) หมู่  7 ต ำบล  
หนองจ๊อม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,999,999 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1180/187/2555 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 6 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
1,980,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1188/1/2556 ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2555 เงินกู้
ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) โครงกำร
ก่อสร้ำง 4 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 3,213,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1197/14/2556 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำร
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ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 6,165,000.-บำท
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือที่ มท 0808.4/ว 6241 ลงวันที่ 26 
มิถุนำยน 2556 เรื่อง กำรช ำระเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจกำร
เทศบำล   
- สัญญำจ้ำง 1590/33/2559 ลงวันที่  18 มกรำคม 2559 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำรซื้อรถ
ดูดโคลนและท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
13,960,000.-บำท 

    
 

   

   ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110200) จ านวน 1,500,000 บาท 
   1) ค่ำช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. จ ำนวน 1,500,000 บำท 
   - สัญญำจ้ำง 282/282/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2550 

กู้เพ่ือตำมโครงกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวน 21 โครงกำร 
จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 35,686,900.-บำท ช ำระเดือนพฤษภำคม
ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 371/371/2550 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2550   
กู้ เพ่ื อตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเลือกตั้ ง
เอนกประสงค์ จ ำนวนที่ขอกู้ 1,514,000.-บำท ช ำระไม่เกิน
เดือนสิงหำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 926/84/2550 ลงวันที่  12 พฤษภำคม 2554  
กู้ เพ่ือตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน 3 
โครงกำร และคลองส่งน้ ำรูปตัววี จ ำนวนที่ขอกู้ 6,808,628.-
บำท ช ำระไม่เกินเดือนพฤษภำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 971/129/2554 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2554   
กู้ เพ่ือตำม โครงกำร จัดซื้อรถพยำบำล จ ำนวนที่ ขอกู้ 
1,898,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน สิงหำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1000/7/2555 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2554 ตำม      
โครงกำรก่อสร้ำง 7 โครงกำร จ ำนวนที่ขอกู้ 8,937,000.-บำท       
ช ำระไม่เกินเดือน ตุลำคมของทุกปี  (ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง) 
- สัญญำจ้ำง 1070/77/2555 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2555
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำพร้อมขยำยผิวจรำจรข้ำง
ธนำคำรกรุงไทย จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 4,950,000.-บำท ช ำระ 
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ไม่เกินเดือน กุมภำพันธ์ ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1106/113/2555 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคสล.พร้อมบ่อพักถนน
สำยเก่ำ ม.แม่โจ้ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,340,000.-บำท ช ำระ 
ไม่เกินเดือน เมษำยน ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1122/129/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555  
ตำมโครงกำรจัดซื้อรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จ ำนวน 
1 คันจ ำนวนเงินที่ขอกู้ 1,138,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน 
พฤษภำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1149/156/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน ม.5 ต.หนองหำร
จ ำนวนเงินที่ขอกู้  2 ,695 ,000.-บำท ช ำระไม่ เกิน เดือน 
กรกฎำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1180/187/2555 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำง 6 โครงกำร จ ำนวนที่ขอกู้ 1,772,341 
บำทช ำระไม่เกินเดือน กันยำยนของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1157/164/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงผิวถนนเดิมพร้อมเปลี่ยนฝำบ่อพัก 
(หน้ำวัดศรีสหกรณ์ ถึงหมู่บ้ ำนกำญกนก) หมู่  7 ต ำบล  
หนองจ๊อม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,999,999 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1180/187/2555 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 6 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
1,980,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1188/1/2556 ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2555 เงินกู้
ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) โครงกำร
ก่อสร้ำง 4 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 3,213,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1197/14/2556 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 6,165,000.-บำท
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือที่ มท 0808.4/ว 6241 ลงวันที่ 26 
มิถุนำยน 2556 เรื่อง กำรช ำระเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจกำร
เทศบำล   
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- สัญญำจ้ำง 1590/33/2559 ลงวันที่  18 มกรำคม 2559 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำรซื้อรถ
ดูดโคลนและท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
13,960,000.-บำท 

       
   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 

110300) 
จ านวน 970,000 บาท 

   จ่ำยสมทบกองทุนประกันสังคมของนักงำนจ้ำงของเทศบำล
เมืองแม่ โจ้  และพนักงำนจ้ ำงของศูนย์ พัฒนำเด็ก เล็ ก       
ตำมกฎหมำยฯ ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่     
ม ท  0 8 0 9 /ว 9  ล งวั น ที่  2 2  ม ก ร ำค ม  2 5 5 7  แ ล ะ            
พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ., 
ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 
2557 

   

       
   ประเภทเบี้ยผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 110700) จ านวน 23,350,000 บาท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 3,230 รำย ตั้งจ่ำยไว้

ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

 
 

 

   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รหัสบัญชี 110800) จ านวน 4,080,000 บาท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิกำร จ ำนวน 421 รำย ตั้งจ่ำยไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

       
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี 110900) จ านวน 330,000 บาท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 53 รำย ตั้งจ่ำยไว้

ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

       
   ประเภทส ารองจ่าย (รหัสบัญชี 111000) จ านวน 507,000 บาท 
   ประมำณกำรไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน จ ำเป็นและไม่สำมำรถ

คำดกำรณ์ เกี่ยวกับอุบัติภัย และสำรธำรณภัยต่ำงๆ (อุทกภัย 
อัคคีภัย วำตภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว ฯลฯ ) หรือกรณีที่มีควำม
จ ำเป็นต้องจ่ำยนอกเหนือจำกที่ งบประมำณตั้ งจ่ำยไว้      
เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนหรือกรณีที่มีหนังสือ
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สั่งกำร เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่  6 
มิถุนำยน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2558 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 
ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่  8 
มีนำคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 

       
   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100) รวม 860,000 บาท 
   1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร จ ำนวน 50,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร ค่ำทำสีตีเส้น

จรำจร ทำงข้ำมถนนเส้นขอบทำง บนพ้ืน แผงกั้น จัดท ำป้ำย 
แผงกั้นสัญญำณไฟพร้อมค่ำแรงค่ำซ่อมปรับปรุงสัญญำณ    
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรกิจกำรจรำจร 
ตำมถนนสำยต่ำงๆในเขตเทศบำล หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
จรำจรอ่ืนๆตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  
มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539  

   

   2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

จ ำนวน 660,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
เมืองแม่โจ้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของค่ำบริกำร
สำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ต่อรำยหั วประชำกรใน พ้ืนที่ ตำมหนั งสือกรมส่ งเสริม 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199      
ลงวันที่  10 พฤศจิกำยน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 
26 กรกฎำคม พ.ศ. 2554  

   

   3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองแม่โจ้ จ ำนวน 100,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองแม่โจ้ 

โดยยึดหลักประชำชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบำล 1 ส่วนโดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.4/ว 383 ลงวันที่ 
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23 กุมภำพันธ์ 2559 
   4) เงินทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำตรี จ ำนวน 50,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำตรี 

ส ำหรับบุคลำกรของเทศบำล ได้แก่ พนักงำนเทศบำลสำมัญ
รวมถึ งลู กจ้ ำงประจ ำและพนั กงำนจ้ ำงของเทศบำล  
เพ่ื อ พัฒ นำบุ คลำกรให้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย    
ว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจ่ำยที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559 

   

       
   ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ (รหัสบัญชี 111200) รวม 100,000 บาท 
   1) เงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ จ ำนวน 50,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ (เงินช่วยพิเศษ) ให้แก่

พนักงำนเทศบำลสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ชั่วครำวที่เสียชีวิต 

   

   2) เงินทดแทนกรณีพนักงำนจ้ำงประสบ อันตรำย เจ็บป่วย 
หรือสูญหำย เนื่องจำกกำรท ำงำนให้รำชกำร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินทดแทนให้พนักงำนจ้ำงกรณีพนักงำนจ้ำง
ประสบ อันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย เนื่องจำกกำรท ำงำน
ให้รำชกำร ตำมประกำศ กรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล 

   

       
   ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) (รหัสบัญชี 120100) 
จ านวน 2,300,000 บาท 

   ตั้งเพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ เพ่ือช่วยเหลือ
แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเงินช่วยพิเศษ บ ำเหน็จตกทอด 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว
28 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 ให้เทศบำลตั้งจ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 2 ของรำยได้ โดยไม่รวมจำกพันธบัตร เงินกู้เงินที่มี  
ผู้ อุทิศให้  และเงิน อุดหนุนทุกชนิด ปฏิบัติตำมหนั งสือ        
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 
29 กรกฎำคม 2559 

   

       
   ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  จ านวน 400,000 บาท 
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(รหัสบัญชี 120200) 
   เพ่ือจ่ำยเป็น เงินค่ำครองชีพผู้ รับบ ำนำญตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  16) พ.ศ.2558 ซึ่ งได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ แล้วเมื่อวันที่  3 มิถุนำยน 
2558 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป(รหัส 00110) 

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งสิ้น 34,518,438.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไป (รหัส 00111) รวม 24,962,638 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 13,578,498 บาท 
     
  หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง(รหัสบัญช ี521000) รวม 6,161,498 บาท 
      
   ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100) จ านวน 1,436,858 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ 

1)เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 45,000 บาท 
จ านวน 1 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2)เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 24,720
บาท จ านวน 3 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   

       
   ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/ รองนายก  

(รหัสบัญชี 210200) 
จ านวน 351,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น    
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ได้แก่ 
1)เงินประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 
9,000 บาท จ านวน 1 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน 

 
2)เงินประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
6,750บาท จ านวน 3 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

       
   ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก  

(รหัสบัญชี 210300) 
จ านวน 351,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ9,000 
บาท จ านวน 1 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2)ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 
6,750 บาท จ านวน 3 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   

       
   ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี 210500)  
จ านวน 459,000 บาท 

   เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าตอบแทนของเลขานุ การ/ ที่ ป รึกษ า    
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นายกเทศมนตรี ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ15,750 บาท จ านวน 1 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน 

2)ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
11,250บาท จ านวน 2 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

       
   ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (รหัสบัญชี 210600) 
จ านวน 3,563,640 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 
24,720 บาท จ านวน 1 อัตราโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  
12 เดือน 

2)ค่าตอบแทนรองประธานสภาในอัตราเดือนละ 20,250บาท 
จ านวน 1 อัตราโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
3)ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 15,750 
บาท จ านวน 16 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 7,417,000 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จ านวน 3,550,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดส านัก

ปลัดเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท.ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 510,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ สังกัดส านักปลัดเทศบาล โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 
 
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
 

   

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จ านวน 250,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ

ผู้มีสิทธิได้รับโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 

   

       
   ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) จ านวน 267,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าสังกัดส านัก

ปลัด พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  

(รหัสบัญชี 220500) 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ    
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ให้แก่ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูง
ของอันดับสังกัดส านักปลัดเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จ านวน 2,220,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราวสังกัด

ส านักปลัดเทศบาล ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ วไป ตามอัตราที่ก าหนด  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 550,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง พนักงาน

จ้างชั่วคราว ของสังกัดส านักปลัดเทศบาล ได้แก่ 
1) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายได้

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ 

   

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 10,264,000 บาท 
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  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 938,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) 
รวม 268,000 บาท 

   1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติ
และเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  

 
2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
ต ามห ลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารต าม ห นั งสื อ สั่ งก ารขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่  
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2537  

 
3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินการสอบ เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
สอบเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจผลงาน 
และประเมินความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ ผลงาน
ทางดา้นวิชาการของพนักงานเทศบาลผู้ขอรับการประเมิน  
 
 
5) เพ่ือจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนคณ ะกรรมการสอบสวน 
ความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ พนักงานเทศบาล  
 
6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าขวัญหรือเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างาน
ให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  
 
7) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 

10,000 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 

134,000 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
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ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ส าหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างชั่วคราว  
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์
ได้รับ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชและเป็นขวัญก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

  

    
8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ 
 

 
จ านวน 

 

 
10,000 

 
บาท 

   ประเภทค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี 310200) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า เบี้ ย ป ระชุ ม ก รรมการสภ า เท ศบ าล  

การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
การแปรญัตติและในกิจการอ่ืนของสภาเทศบาล ถือปฏิบัติ
ต าม ระ เบี ยบ กระท รวงมห าด ไท ย  ว่ าด้ วย เงิน เดื อน  
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 300,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จ านวน 250,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ

ค่าผ่อนช าระเงินกู้ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดส านัก
ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
 

   

   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้บริหาร 

(นายกเทศมนตรี) พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง
ประจ าสังกัดส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

   

       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 4,436,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

(รหัสบัญชี 320100) 
รวม 2,051,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนั งสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ 
 
2) ค่าซักฟอก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอ้ี ฯลฯ 
 
3) ค่าตักสิ่งปฏิกูล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตักสิ่งปฏิกูลของส านักงานเทศบาลฯ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึงอาคารสถานที่ต่างๆ ที่ เทศบาล 
ขออนุมัติใช้ด าเนินการตามภารกิจต่างๆ  

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
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4) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าโฆษณ า เผยแพร่และประชาสัม พันธ์  
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ค่าจ้างในการจัดท าสื่อประเภทต่างๆ เช่น ท าป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา วารสาร สิ่งพิมพ์
ต่างๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล 
ฯลฯ 
 
5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 
เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่าเช่ าทรัพย์สิ นต่ างๆ เช่น  ที่ ดิ น  อาคาร 
เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่เทศบาลท าการเช่ามา
เพ่ือด าเนินงานภายในขอบเขตภาระหน้าที่ของเทศบาล 
 
6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
 
7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่างๆ 
ของเทศบาล 
 
8) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรับ–ส่ง
หนังสือเทศบาลค่าจ้างเหมาบริการขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์ 
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ 

 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

 
800,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 

 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
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ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ในพ้ืนที่สาธารณะ 
และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่ เป็นภารกิจในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
 
9) ค่าเช่าพื้นที่ส าหรับท าเว็บไซด์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ส าหรับท าเว็บไซด์ส าหรับจัดท าเว็บ
ไซด์ของเทศบาล ค านวณตั้งจ่ายไว้เป็นราคาต่อปี 
 
10) ค่าเช่าที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ค่าเช่าที่ดิน
ส าหรับใช้ด าเนินกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น   
เช่าที่ดินราชพัสดุและที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่ารางวัดที่ดิน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ฯลฯ  
 
11) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงผ้าม่านห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงผ้าม่านห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้  ซึ่งมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
 
12) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงพรมห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงพรมห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
 
13) ค่าจ้างเหมาบริการกรุผนังห้องประชุมหน้าต่างด้านข้าง
พร้อมตกแต่งวอลเปเปอร์ให้สวยงามด้านหลังห้องประชุมเพ่ือ
ภาพลักษณ์ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ค่าเช่าที่ดิน
ส าหรับใช้ด าเนินกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น  
เช่าที่ดินราชพัสดุและที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่ารางวัดที่ดิน

 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
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ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ฯลฯ   
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

(รหัสบัญชี 320200) 
รวม 125,000 บาท 

   1) ค่ารับรอง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่ งจ าเป็นต้องจ่ายที่ เกี่ยวกับการรับรอง  
เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา 
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม
แ ล ะ เงิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้  โด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่  28 
กรกฎาคม 2548เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองและค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้อง
จ่าย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
 
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ การประกวดการ
แข่งขันและพิธีเปิดอาคารสถานที่ต่างๆ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การจัดประกวด 
การแข่งขันและค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารสถานที่ต่างๆ 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่ารับรอง  
ค่ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมการและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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รางวัล ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ   
 

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 

รวม 2,060,000 บาท 

   1) โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี   โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  
ในการด าเนินการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ในการจัด
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองแม่โจ้และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
หน้า 61 ข้อ 1 

   

       
   2) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจ าปี 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
ในการพัฒนาระบบก ากับดูแล และตรวจสอบการบริหารงาน
ให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น  ถือปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ าที่ ท้ องถิ่น  พ .ศ.2557 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี หน้า  62  ข้อ 2 
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   3) โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ใน โครงการจัดท าเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ท างบประมาณ และรายจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ.2563  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการบ้ าน เมืองที่ ดี   
หน้า 62 ข้อ 3 

   

       
   4) โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
หน้า 63 ข้อ 4 

   

       
   5) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้สี่ปี จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วม โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
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ด าเนิ นการ ค่ าตกแต่ งสถานที่  ค่ าสมนาคุณ วิทยากร           
ค่ าของรางวัล  ค่ าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม         
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ในการจัด
ประชุมคณะกรรมการสนับสันการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองแม่โจ้และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
แม่ โจ้  ร วม ไป ถึ งการจั ดป ระชาคมจากทุ กภ าคส่ วน  
เพ่ือทบทวน เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองแม่โจ้สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 
6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  63  ข้อ 5 

       
   6) โครงการจัดท าแผนชุมชนประจ าปี จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชนประจ าปี  

โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่ า ใช้ จ่ าย อ่ื น ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งฯ ล ฯ  ใน การจั ด ป ระชุ ม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
แม่โจ้และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า  
64  ข้อ 6 

   

       
   7) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนติ 

วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต  
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โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ     
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าป้ าย ค่ าดอกไม้  กระเช้ าดอกไม้  ค่ าตกแต่ งสถานที่  
ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้า  64  ข้อ 7 

       
   8) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลเมืองแม่โจ้ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ (กิจกรรม “โตไป 
ไม่โกง”) โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง          
ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า  65  ข้อ 8 

   

       
   9) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเมือง
จ านวน 20,000 บาท 
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แม่โจ้  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 

กฎหมายท้องถิ่นแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร      
ค่ารับรอง  ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ ม  และค่ าใช้ จ่ าย อ่ืนๆ ที่ จ า เป็ น  ฯลฯ         
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  65  ข้อ 9 

   

       
   10) โครงการอบรม ให้ ความรู้ท างกฎหมาย เกี่ ย วกับ

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครอง
สิทธิเด็กและสตรี 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายใน โครงการอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
และการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร      
ค่ารับรอง  ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม  และค่ าใช้จ่ าย อ่ืนๆ  ฯลฯ        
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
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บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี หน้า  66 ข้อ 10 
       
   11) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของเทศบาลเมืองแม่ โจ้ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

จ านวน 300,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2562 เช่ น  ค่ าสมนาคุณ วิทยากร           
ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     
ที่จ าเป็น ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่ น  พ .ศ .2 5 5 7  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า  66 ข้อ 11 

   

       
   12) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสนทนาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารระดับพื้นฐาน” (Basic English Coversation 
Courses)  

จ านวน 65,000 บาท 

   เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ าย ใน โครงการฝึกอบรมหลักสู ตร  
“การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับพ้ืนฐาน” 
(Basic English Coversation Courses)  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ  
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่ าใช้ จ่ าย อ่ืนๆ ที่ จ า เป็ น  ฯลฯถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ าที่ ท้ องถิ่น  พ .ศ.2557 
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  
67 ข้อ 12 

    
 

   

   13 ) โค รงก ารจั ด วิ ท ยุ ชุ ม ช น เส ริ ม ส ร้ า งภ าพ ลั กษ ณ์
ประชาสัม พันธ์ เชิ งกลยุทธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแม่โจ้สู่ชุมชน (วิทยุชุมชน) 

จ านวน 60,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดวิทยุชุมชนเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแม่โจ้สู่ชุมชน (วิทยุชุมชน) 
เช่น ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  
67 ข้อ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  
67 ข้อ 13 

   

       
   14) โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

และผลงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในรูปแบบโปสเตอร์และ
รูปเล่ม 

จ านวน 250,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ใน
รูปแบบโปสเตอร์และรูปเล่ม(ปฏิทิน) ในรูปแบบของโปสเตอร์ 
จ านวน 2,500 เล่ม และรูปเล่ม จ านวน 2,500 ชุดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า  68 ข้อ 14 

       
   15) โครงการจัดท าสื่อวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี 2561 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้เพ่ือสรุปเผยแพร่
ข่าวสารสู่ประชาชน 

จ านวน 150,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าสื่อวารสารรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปี  2561 ของเทศบาลเมืองแม่ โจ้ 
เพ่ือสรุปเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน ในรูปแบบรูปเล่ม 
จ านวน 2,500 ชุด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  
68 ข้อ 15 

   

       
   16)  โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

เมืองแม่โจ้ 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน โค รงก ารอบ รม เค รื อ ข่ าย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง  ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์      
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ         
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  
69 ข้อ 16 
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   17) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

(ปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัย) 
จ านวน 25,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัย) เพ่ือความ
สะดวกต่อการให้บริการของประชาชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) ยุทธศาสตร์ที่  6  
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า  69 ข้อ 17 

   

       
   18) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง จ านวน 1,000,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิก

สภาเทศบาลหรือเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีสมาชิกสภา
เทศบาลและเลือกตั้งทั่วไป ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 
165 ข้อ 20 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 2,320,000 บาท 
       
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) จ านวน 850,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ 

อัดส าเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ 
กระดาษคาร์บอน ค่า สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
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เครื่องคิดเลข ค่าแบบพิมพ์ ตรายาง ปากกา แฟ้ม น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ 

       
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้

กวาด ถังขยะถุงขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ า น้ ายาล้างจาน 
กระดาษช าระส าหรับห้องสุขา น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาดับ
กลิ่น กระติกน้ าร้อน ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี 

แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบื้อง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จ านวน 400,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ า พันธุ์พืช 

พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น พู่กัน สี แบบ

พิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียนป้าย 
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ฯลฯ 
       
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 600,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ 
เมมโมรี่ชิป อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุอ่ืนๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

       
  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 2,570,000 บาท 
       
   ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) จ านวน 1,500,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับส านักงาน ที่สาธารณะและ

อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่ เป็นอ านาจหน้าที่หรือในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

   

       
   ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (รหัสบัญชี 340200) จ านวน 70,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ส าหรับส านักงาน ที่

สาธารณะและอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่
หรือในความรับผิดชอบของเทศบาล 
 

   

   ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) จ านวน 400,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับส านักงานและอาคาร

สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาล ในการ
ติดต่อราชการ ตลอดทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อ
ราชการระหว่างจังหวัด ในกรณีงานเร่งด่วนหรือที่มีปัญหา
ต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ 

   

       
   ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400) จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ เช่น ค่าส่งเอกสาร ค่าส่ง    
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พัสดุ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ของ
เทศบาล ฯลฯ 

       
   ประเภทค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม  

(รหัสบัญชี 340500) 
จ านวน 400,000 บาท 

 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าสัญญาณ VPN เพ่ือใช้ในระบบ
ทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย
ประเภทนี้  

   

       
 งบลงทุน(รหัสบัญชี 540000) รวม 1,100,140 บาท 
       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 1,100,140 บาท 
      
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) รวม 90,770 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 7,800 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้ ราคา

ตู้ละ 3,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) มีหูลิ้นชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 70  ข้อ 19 

   
 

       
   2) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต จ านวน 

1 ตู้ 
จ านวน 3,500 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต
จ านวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
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3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 71 ข้อ 20 

       
   3) ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก จ านวน 4 ตู้ จ านวน 11,600 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อตู้ เอกสาร 2 ลิ้ นชัก  จ านวน 4 ตู้          
ตู้ละ 2,900 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 
2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
72 ข้อ 23 

   

       
   4) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว จ านวน 4,900 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว ตัวละ 

4,900 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
71 ข้อ 21 

   

       
   5) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 

1 ตู้ 
จ านวน 3,600 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1ตู้ ตู้ละ 3,600 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้
ในบัญ ชี ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์  ส านั ก งบประมาณ  
เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
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จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
70 ข้อ 18 

       
   6) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว จ านวน 3,870 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว ตัวละ 

1,290 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
72 ข้อ 22 

   

       
   7) ค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสารแบบตัดตรง จ านวน 1 

เครื่อง 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสารแบบตัดตรง 
จ านวน 1 เครื่องซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
73 ข้อ 24 

   

       
   8) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ จ านวน 5,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 

5,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ซึ่ งมีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านั ก
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งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ใน
แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่ โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า 73 ข้อ 25 

    
 
 

   

   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) รวม 50,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงล าโพงแบบพกพา (ภาคสนาม) จ านวน 

1 ตัว  
จ านวน 35,000 บาท 

   เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าจั ดซื้ อ เครื่ อ ง เสี ย งล า โพ งแบบพกพา 
(ภาคสนาม) ซึ่งมีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 74 ข้อ 26 

   

       
   2) ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อม USB ในตัว 

จ านวน 2 เครื่อง 
จ านวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อม USB  
ในตัว จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท ซึ่งมีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือน 
มกราคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
74 ข้อ 27 

   

       
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) รวม 259,370 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ 2 
จ านวน 180,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน    
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ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 6 เครื่อง เครื่องละ 30,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8  MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics Processing Unit          
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า      
2 GB 
- มีหน่ วยความจ าหลัก (RAM) ชนิ ด DDR4 หรือดีกว่ า        
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า     
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ ว  จ านวน           
1 หน่วย 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
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จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่6 ในแผนพัฒนา 4 
ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
75 ข้อ 28 

       
   2) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ านวน 25,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
800 VAจ านวน 10 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
75 ข้อ 29 

   

   3) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จ านวน 23,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
งานประมวลผล ราคา 23,000 บาท 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก   
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1 ) มี ห น่ วยป ระม วลผล เพ่ื อแสด งภ าพ ติ ด ตั้ งอ ยู่ บ น
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยก
จากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
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ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่ วยความจ าหลัก (RAM) ชนิ ด DDR4 หรือดีกว่ า         
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า      
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้ งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่  ต า ม ป ร ะ เด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่   6  
 
 
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า 76 ข้อ 30 

       
   4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 

1 เครื่อง 
จ านวน 11,770 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด
หมึก ราคา 11,770 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ความละเอียดในการพิมพ์ (dpi) 4800* (แ น ว น อ น )  x 
1200 (แนวตั้ง) * สามารถก าหนดระดับหยดหมึกได้ต่ าสุดที่ 
1/4800 in 
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- อินเตอร์เฟซ พอร์ต USB : Hi-Speed USB *1 
พอร์ ต  LAN : LAN แบ บ ไร้ ส าย  *2: IEEE802.11n *3 / 
IEEE802.11g / IEEE802.11b 
*1 ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่รองรับมาตรฐาน Hi-Speed USB 
เนื่ องจากอิน เทอร์ เฟซ Hi-Speed USB สามารถใช้ งาน
ร่วมกับ USB 1.1 ดังนั้นจึงสามารถใช้งานที่ USB 1.1 
*2 สามารถตั้ งค่ าผ่านการตั้ งค่ามาตรฐาน WPS (Wi-Fi 
Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) 
หรือเชื่อมต่อไร้สายแบบง่าย 
*3 ใช้ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ 2.4  GHz USB และ LAN 
สามารถใช้ในเวลาเดียวกัน 
- ความกว้างในการพิมพ์ 203 .2  mm/8  in (ส าห รับ การ
พิมพ์ไร้ขอบ: 216 mm/8.5 in) 
- พ้ืนที่ที่พิมพ์ได้ : การพิมพ์ไร้ขอบ: ขอบด้านบน/ด้านล่าง/
ด้านซ้าย/ด้านขวา: 0.0 mm (0.00 in) 
การพิมพ์แบบมาตรฐาน : 
-ขอบด้านบน: 3.0 mm (0.12 in) 
-ขอบด้านล่าง: 5.0 mm (0.20 in) 
-ขอบด้านซ้าย: Letter/Legal: 6.4 mm (0.26 in) 
ขนาดอ่ืนๆ: 3.4 mm (0.14 in) 
-ขอบด้านขวา:Letter/Legal: 6.3 mm (0.25 in) 
ขนาดอ่ืนๆ: 3.4 mm (0.14 in) 
น้ าหนัก  
ประมาณ 7.2 kg (ประมาณ 15.8 lb) 
- หัวพิมพ์/หมึก: ทั้ งหมด 1472 หัวฉีด (BK 320 หัวฉีด , 
C/M/Y อันละ 384 หัวฉีด) 
- ความละเอียดการสแกน  ความละเอียดด้ านแสงสู งสุ ด 
(แนวนอน x แนวตั้ง): 600 x 1200 dpi *1 ความละเอียดที่
แทรกลงสูงสุด: 19200 x 19200 dpi *2 
*1 ความละเอียดด้านแสงแสดงอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดยึด
ตาม ISO 14473 
*2 การเพ่ิมความละเอียดการสแกนจะจ ากัดความสูงสุดของ
บริเวณท่ีสแกนได้ 
- ความละเอียดของแฟกซ์  สีด ามาตรฐาน: 8 พิกเซล/mm x 
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3.85 บรรทัด/mm (203 พิกเซล/ in x 98 บรรทัด/ in)        
สีด าวิจิตร ภาพถ่าย: 8 พิกเซล/mm x 7.70 บรรทัด/mm 
(203 พิกเซล/in x 196 บรรทัด/in) สีด าดีเลิศ: 300 x 300 
dpi สี: 200 x 200 dpi 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ณ  วั น ที่  23 พ ฤ ษ ภ าค ม  2561 ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 76 ข้อ 31 

       
   5 ) ค่ าจัดซื้ อ เครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิ ด เล เซอร์ สี 

จ านวน 1 เครื่อง  
จ านวน 17,000 บาท 

   ค่ า จั ด ซื้ อ เค รื่ อ ง พิ ม พ์  Multifunction ช นิ ด เล เซ อ ร์ สี        
ราคา 17,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เป็ น อุปกรณ์ ที่ มี ความสามารถเป็ น  Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและ สี) ได ้
- มี ค ว าม ล ะ เอี ย ด ใน ก ารส แ ก น สู งสุ ด  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่ อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
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10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
77 ข้อ 32 

       
   6) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ด า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,600 บาท 

   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ด า จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,600 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4  ปี เท ศบ าล เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เพ่ิ ม เติ ม  
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี หน้า 77 ข้อ 33 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 

411800) 
จ านวน 700,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุงครุภัณฑ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์มี่ ใช้ส าหรับการให้บริการด้านงานทะเบียน      
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ราษฏร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้  และ     
งานอ่ืนๆ ในส านักปลัด ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ ในสภาพดี 
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ  

       
 งบรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญชี 550000) จ านวน 20,000 บาท 
       
  หมวดรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญชี 551000) จ านวน 20,000 บาท 
       
   ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ

พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 510100) 

จ านวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล
และพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาล  
- เพ่ือศึกษาถึ งความ พึ งพอใจของผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของเทศบาล  
- เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรการ 
ให้บริการของเทศบาล 

   

       
งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113) รวม 9,555,800 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 5,403,800 บาท 
       
  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 5,403,800 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จ านวน 2,600,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองคลัง 

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่งและอัตราที่ 
ก.ท.ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 145,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับของสังกัดกองคลัง ได้แก่ 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท.จ.
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เชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

       
   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จ านวน 115,200 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ

ผู้มีสิทธิได้รับ (ผู้อ านวยการกองคลัง) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
พ.ศ.2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 

   

       
   ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) จ านวน 260,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าสังกัดกองคลัง 

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตรา
ที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  

(รหัสบัญชี 220500) 
จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและของลูกจ้างประจ า 
สังกัด กองคลัง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2558 

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จ านวน 1,980,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง พนักงาน

จ้างชั่วคราว ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด          
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตามอัตราที่ก าหนด โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 273,600 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง พนักงาน

จ้างชั่วคราว ของสังกัดกองคลัง ได้แก่ 
1) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

    
 
 

   

   ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายได้

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ 

   

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 3,877,200 บาท 
       

  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 467,200 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) 
รวม 100,000 บาท 

   1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลั งใจให้ แก่  ค่ าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (เฉพาะจัดหาครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานและ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ถือปฏิบัติตามราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

บาท 
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   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 200,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

       
   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จ านวน 126,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ

ค่าผ่อนช าระเงินกู้ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกอง
คลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

   

    
 

   

   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน 40,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้บริหาร 

(นายกเทศมนตรี) พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง
ประจ าสังกัดส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

   

       
   ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร (รหัสบัญชี 310700) จ านวน 1,200 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ

และลูกจ้างประจ าซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
   

       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,910,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รวม 490,000 บาท 



113 

 

(รหัสบัญชี 320100) 
 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนั งสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ 
 
2) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างใน
ก ารจั ด ท า สื่ อ ป ร ะ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์    
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
 
3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 
เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่าเช่ าทรัพย์สิ นต่ างๆ เช่น  ที่ ดิ น  อาคาร 
เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่เทศบาลท าการเช่ามา
เพ่ือด าเนินงานภายในขอบเขตภาระหน้าที่ของเทศบาล 
 
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ      
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
 
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า  
ในพ้ืนที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 1,320,000 บาท 

   1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ขั้ น ตอน การช าร ะภ าษี  ก าร ให้ บ ริ ก ารน อกส ถาน ที่          
(ภาษี เคลื่ อนที่ ) และส ารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2562  

จ านวน 200,000 บาท 

   เพ่ือใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้ น ตอน การช าร ะภ าษี  ก าร ให้ บ ริ ก ารน อกส ถาน ที่ 
(ภาษี เคลื่ อนที่ ) และส ารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2562 เช่น ค่า
สมนาคุณค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าที่ พักฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 78 ข้อ 34 

   

    
 
 

   

   2) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX 
GIS) และโปรแกรม (LTAX3000) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 930,000 บาท 

   เพ่ือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน    
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ทรัพย์สินด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX 
GIS) และโปรแกรม (LTAX3000) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ประจ าปี  2562 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เช่น 
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการคัดลอกข้อมูล ค่าส ารวจข้อมูล ค่าคัด
ส าเนาโฉนดที่ดิน  ค่าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ที่จ่ายได้
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่ โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) ยุทธศาสตร์ที่  6  
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 78 ข้อ 35 

       
   3) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านทะเบียน

พาณิชย์  การจัดเก็บรายได้  เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอ 
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

จ านวน 40,000 บาท 

   เพ่ือใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
ด้านทะเบียนพาณิชย์ การจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสารอบรม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
79 ข้อ 36 

   

       
   4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร 
จ านวน 150,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน    
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เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯและมีสิทธิตาม
ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่
ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,450,000 บาท 
       
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) จ านวน 400,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ 

อัดส าเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ 
กระดาษคาร์บอน ค่า สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
เครื่องคิดเลข ค่าแบบพิมพ์ ตรายาง ปากกา แฟ้ม น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้

กวาด ถังขยะถุงขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ า น้ ายาล้างจาน 
กระดาษช าระส าหรับห้องสุขา น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาดับ
กลิ่น กระติกน้ าร้อน ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จ านวน 50,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี 
แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบื้อง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 80,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       

   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จ านวน 150,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น พู่กัน สี  

แบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ค่าแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียน
ป้าย ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 400,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ 
เมมโมรี่ชิป อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุอ่ืนๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

       
  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 50,000 บาท 
       
   ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับส านักงานและอาคาร

สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาล ในการ
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ติดต่อราชการ ตลอดทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อ
ราชการระหว่างจังหวัด ในกรณีงานเร่งด่วนหรือที่มีปัญหา
ต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ 

       
   ประเภทค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม  

(รหัสบัญชี 340500) 
จ านวน 20,000 บาท 

 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าสัญญาณ VPN เพ่ือใช้ในระบบ
ทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย
ประเภทนี้  

   

 งบลงทุน(รหัสบัญชี 540000) รวม 274,800 บาท 
       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)  รวม 274,800 บาท 
       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)  รวม 76,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ  

20 แผ่น ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30 ,000 บาท เพ่ือใช้ส าหรับ
ท าลายเอกสารในกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 
2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
80 ข้อ 37 

   

       
   2) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 18,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  

จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท เพ่ือใช้ส าหรับรับ-
ส่งเอกสาร ในกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 
2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
80 ข้อ 38 

       
   3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จ านวน 28,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
ๆละ 28,000 บาท ใช้ในอาคารส านักงานเทศบาล ซึ่งเป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
81 ข้อ 39 

   

       
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) รวม 128,800 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล    

แบบที่ 2 
จ านวน 60,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 
บาท 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 Core)หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB ส าหรับ แบบ L3 Cache Memory หรือ 
แบบ Smart Cache Memory 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาด
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ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่ วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า         
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ ว จ านวน          
1 หน่วย ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  ข้อ 9 หน้า 4 จ านวน 2 
เครื่อง ๆละ 30 ,000 บาท สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ใน
แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่ โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า 81 ข้อ 40 

   2) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600Watts) 
จ านวน 2 เครื่อง 

จ านวน 11,800 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
(600Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5 ,900 บาท ราคาและ
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
82 ข้อ 41  
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   3 ) ค่ าจั ดซื้ อ เครื่องคอมพิวเตอร์  โน้ ตบุ๊ ค  ส าห รับ งาน
ประมวลผล 

จ านวน 42,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 21 ,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนี่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้    
1)ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบCache Memory ขนาด   
ไม่น้อยกว่า 2 MBต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน    
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด  
ไม่น้อยกว่า 8 GB   
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย   
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366  x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว    
-มี DVD -RWหรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก(External) จ านวน 1 หน่วย 
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  2561  สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 82 ข้อ 42  

   

       
   4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 

ชนิด Networkแบบที่ 2 (33หน้า/นาที)  จ านวน  1 เครื่อง 
จ านวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Networkแบบที่ 2 (33หน้า/นาที)  จ านวน  1 
เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
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 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
(ppm)   
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wi-fi) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น   
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custorm 
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ .
2561 ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561   สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 83 ข้อ 43  

       
   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) รวม 20,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล   จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อมกระเป๋ าบรรจุกล้อง  
จ านวน 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณเดือนมกราคม 2561 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 83 ข้อ 44 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 

411800) 
จ านวน 50,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัด เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร             
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120)  

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานรักษาความสงบภายใน ทั้งสิ้น 3,297,744.-บาท 
 
งานเทศกิจ (รหัส 00122) รวม 898,500 บาท 
     
 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 495,000 บาท 
       
  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 495,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) รวม 430,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน  

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน  

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง รวม 65,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง พนักงาน

จ้างชั่วคราว ได้แก่ 
1) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)       
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ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
    

 
 
 
 

   

 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 380,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 50,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 120,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

(รหัสบัญชี 320100) 
จ านวน 20,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนั งสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ  
 
2) ค่าซักฟอก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอ้ี ฯลฯ  
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
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3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างใน
ก ารจั ด ท า สื่ อ ป ร ะ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
 
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้  
 
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า  
ในพ้ืนที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่ เป็นภารกิจใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี้ 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

บาท 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 210,000 บาท 
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   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นวัสดุ เครื่องแต่ งกาย เช่น  เครื่องแบบ ชุด

ปฏิบัติงาน ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ถุงมือ แว่นตา ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0307/
ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

   

       
   วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 23,500 บาท 
       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 23,500 บาท 
       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)  รวม 3,500 บาท 
   1) จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ จ านวน 3,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน จ านวน 1 ตู้  

มีรายละเอียดดังนี้ 
*มีมือจับชนิดบิด 
*มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
*คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) ยุทธศาสตร์ที่  6  
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 88 ข้อ 1 

   

       



122 

 

 

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 
411800) 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123) รวม 2,399,244 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 894,244 บาท 
       
  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 894,244 บาท 
       
   ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) จ านวน 272,784 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าสังกัดส านัก

ปลัด พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  

(รหัสบัญชี 220500) 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่ลูกจ้างประจ า ผู้ไดร้ับเงินเดือนถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูง 
 
ของ อัน ดั บ  โดยค าน วณ ตั้ งจ่ าย ไว้ ไม่ เกิ น  12  เดื อ น  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้า งของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) รวม 513,720 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด          
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
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   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 67,740 บาท 
   เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงิน เพ่ิมการครองชีพ ให้ แก่พนั กงานจ้ าง   

พนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่ 
1) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)       
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายได้

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ 

   

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,255,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 80,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

       
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล

สามัญ และพนักงานจ้างประจ าสังกัดส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมี
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สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 495,000 บาท 
      
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(รหัสบัญชี 320100) 
จ านวน 195,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนั งสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ  
 
2) ค่าซักฟอก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอ้ี ฯลฯ  
 
3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างใน
ก ารจั ด ท า สื่ อ ป ร ะ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ  
 
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า 
 
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้  
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า  
ในพ้ืนที่ สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่ เป็นภารกิจ 
ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี้ 
 
6) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ  
ในกลุ่มที่ 2 ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะ
การใช้งานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติ เหตุได้
มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ตามปกติ และเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในวงกว้างและหรือจ านวน
มากดังนี้ 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะการใช้งาน
ในสถานการณ์ฉุกฉินหรือสถานการณ์พิเศษซึ่งมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถพยาบาล รถยนต์
ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถยนต์ดับเพลิง เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่ใช้เพ่ือการบรรทุกวัตถุ
และหรือวัสดุอันตราย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ ามัน รถยนต์
บรรทุกสารเคมี รถยนต์บรรทุกก๊าซ เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ในลักษณะที่เป็นรถยนต์
โดยสารและหรือรถยนต์บัสโดยสาร จ านวนตั้งแต่ 20 ที่นั่ง  
ขึ้นไป  

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 150,000 บาท 
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   1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 

จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปะจ าปี 
2562 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าป้าย
ไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดท าเอกสารอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่ าวัสดุ อ่ืนๆที่ เกี่ ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบั ติ ต าม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน  หน้า 103 ข้อ 1  
  

   

   2. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ประจ าปี 2562     

จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรและประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปะจ าปี 2562 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสารอบรม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 103 ข้อ 2
      

   

   3. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย จ านวน 50,000 บาท 
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ให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 
2562     

   เพ่ือใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัย ด้าน
อัคคีภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสารอบรม ค่าถ่ายเอกสาร     
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 104 ข้อ 3  
      

   

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 150,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 680,000 บาท 
       
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จ านวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน    
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น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
       
   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

(รหัสบัญชี 330900) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมี
ส าหรับเครื่องดับเพลิง และน้ ายาดับเพลิงเคมี ชนิดโฟมคอม
ปาวล์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ื อ จ่ า ย เป็ น วั ส ดุ เค รื่ อ งแ ต่ งก าย  เช่ น  เค รื่ อ งแ บ บ  

ชุดปฏิบัติ งาน ชุดปฏิบัติ งานดับเพลิงและการบรรเทา  
สาธารณภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย เสื้อแขนยาวหรือ 
แขนสั้น กางเกงขายาวหรือชุดหมี รองเท้าบู๊ท ถุงมือยางหรือ
หนัง ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก แว่นตาป้องกันสารเคมี เสื้อกั๊กสี
สะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท  0307/ว384 ลงวันที่  16 
กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  

   

       
   ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัส 331600) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ท่อดูดน้ า 

ดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง เชือกพันท่อดูดน้ าดับเพลิง      
ข้อแยกดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ในทีสู่ง เช่น เชือกโรยตัว ถุงมือโรยตัว สแน็บลิ้ง และ อุปกรณ์
ที่ใช้ในที่สูงอ่ืนๆ หละส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า เช่น หน้ากาก ด าน้ า ท่อหายใจ
ผิวน้ า มีดด าน้ า ไฟฉายด าน้ า สายอัด แรงดันอากาศ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ า ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุอ่ืนๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

       
 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 230,000 บาท 
       



129 

 

 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 230,000 บาท 
      
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) รวม 12,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง จ านวน 12,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ 9 ช่อง จ านวน 2 ตู้    

ตู้ละ 6,000 บาท 
* ผลิตจากเหล็ก SPCC คุณภาพดี   
* มือจับชนิดฝัง    
* ล็อคตู้ด้วยกุญแจ ระบบล็อคอิสระ   
* ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) 90x45x185 ซม. 
* ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยซึ่งไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้
ส าหรับ เก็บสัมภาระของพนักงานอย่างเพียงพอ และ         
ถูกสุขลักษณะ จึงขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 88 ข้อ 2  

   

       
   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) รวม 60,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จ านวน 60,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด

มือถือ 5 วัตต์จ านวน 5 เครื่อง ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือน 
มกราคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
89 ข้อ 3  

   

       
   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) รวม 35,000 บาท 
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   1) ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ระบบ DSLR จ านวน 35,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ระบบ DSLR จ านวน  

1 ตัว รายละเอียดดังนี้   
* น้ าหนัก 540 g 
* ขนาด 131.0x99.9x76.2 mm 
* ความละเอียดภาพสูงสุด 6000 x 4000 
* พิกเซล 24.2 Megapixel 
* เซลล์ รับภาพ ( Image Sensor) APS-C Z22.3  x 14.9 
mm)/CMOS/DIGIC 7 
* ความไวแสง (ISO Rating) Auto ,100-25600 (expands 
to 51200) 
* Optical Zoom n/a 
* Digital Zoom No 
* การเชื่อมต่อไร้สายที่มี NFC และ Bluetooth LE 
* ระบบป้องกันภาพสั่น 
* ระบบโฟกัสปกติ n/a, Auto & Manual 
* ระยะมาโคร n/a 
* มีแฟลซภายใน 
* มีช่องต่อแฟลซภายนอก 
* ระบบเฟลซ eTTL 
* ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ถ่ายภาพเคลื่อนไหว/ตั้งเวลาถ่ายภาพ 
* ประเภทหน่วยความจ า SD/SDHC/SDXC 
* ขนาด LED 3 แบบสัมผัสได้ และพับได้ 
* Video Out 1/8 
* ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-Ion 1040 mAh 
ใช้ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับการเก็บรูปภาพและข้อมูลส าหรับงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาในท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 89 
ข้อ 4  
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   ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100) รวม 65,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อถังจ่ายอากาศ SCBA จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังจ่ายอากาศ SCBA จ านวน 1 ถัง

รายละเอียดดังนี้    
* วัสดุคาร์บอนคอมโพสิต 
* ความดัน 45 นาที 300 bar 
* ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
* มาตรฐานที่ได้รับ ถังคาร์บอนคอมโพสิต : EN12245 ชนิด
เกลียวใน 
ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงขอจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เ พ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 104 ข้อ 4 

   

       
   2) ค่าจัดซื้อกระบอกฉีดน้ ายาโฟม จ านวน 15,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระบอกฉีดน้ ายาโฟม แบบ LOW 

EXPANSION จ านวน 1 อัน รายละเอียดดังนี้  
* ใช้พร้อมกับน้ ายาโฟมประเภท AFFF<AFFF-AR และ FFFP 
* ใช้พร้อมกับชุดผสมโฟม 
* กระบอกฉีดพร้อมระบบผสมน้ ายาโฟม 
* ทางเข้าขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็ว 
* มาตรฐาน DOT & LLOYDS 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยซึ่งไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
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ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน หน้า 105 ข้อ 5 
 

   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) รวม 38,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 21,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้  
* มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
* มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
* มี ห น่ ว ย จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล  (Hard Drive) ข น าด ค วาม จุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1หน่วย 
* มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,3600 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
* มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 
* มีช่องเชื่อมต่อ แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
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* สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 105 ข้อ 6 

       
   2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED สี 
จ านวน 17,000 บาท 

   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อ เครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
*เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax 
* มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
* มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
* มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
* มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
* สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวด า และ สี) ได้ 
*  มี ค ว าม ล ะ เอี ย ด ใน ก ารส แ ก น สู งสุ ด  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,200x1,200 dpi 
* มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
* สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
* สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
* สามารถย่อ และ ขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Bese-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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* มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
* สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 106  ข้อ 7 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 

411800) 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
 งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 20,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 20,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 

610100) 
จ านวน 20,000 บาท 

   1) อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองหาร จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอ 

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ  จังหวัด
เชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวั ด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน  หน้า 107  ข้อ 1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานการศึกษา(รหัส 00210) 

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา ทั้งสิ้น 19,765,458.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัส 00211) รวม 13,315,620 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 2,337,500 บาท 
       
  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,337,500 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จ านวน 1,000,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง

เงิน เดือนประจ าปี ตามต าแหน่ งและอัตราที่  ก.ท .ก าหนด  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่

พนักงานเทศบาลสามัญ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้น
สูงของอันดับโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ 
ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จ านวน 42,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญผู้มี

สิทธิได้รับโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
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ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
10) พ.ศ.2558 

    
 
 
 

   

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) รวม 1,055,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน  

2) ค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ างทั่ ว ไป  ตาม อัตราที่ ก าหนด  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง รวม 180,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพของพนักงานจ้างพนักงาน

ชั่วคราว ได้แก่ 
1) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายได้ตาม

อัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ 

   

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 3,280,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 120,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 10,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

    
 
 
 
 

   

   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่า

ผ่อนช าระเงินกู้ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดส านักปลัด 
ส่วนงานการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

   

       
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน 60,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานเทศบาล

สามัญ และพนักงานจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
 

   

  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 2,370,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

(รหัสบัญชี 320100) 
รวม 2,200,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น เทศบัญญัติ
งบ ป ร ะม าณ ราย จ่ า ย ป ร ะ จ าปี  แ ผ น พั ฒ น า เท ศ บ าล  
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ 

จ านวน 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

บาท 
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2) ค่าซักฟอก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอ้ี ฯลฯ 
 
3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง 
ใน ก ารจั ด ท า สื่ อ ป ร ะ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ า ย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่นพับ 
ค่าล้างอัดขยายรูปถ่า ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
 
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องมือ
เครื่องใช้  วัสดุ อุปกรณ์  ฯลฯ ที่ เทศบาลท าการเช่ามาเพ่ือ
ด าเนินงานภายในขอบเขตภาระหน้าที่ของเทศบาล 
 
5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้  
 
6) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เช่น ครูผู้ช่วย นักการภารโรง คนสวน  
แม่ครัว  ฯลฯ ค่าจ้ างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา

 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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ต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ในพ้ืนที่
สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 

 
 
 

 
 
 

       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
 

รวม 120,000 บาท 

   1) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 

จ านวน 20,000 บาท 
 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 เช่น 
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่        
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  26  ข้อ 1  

   

    
 
 

   

   2) ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงาน ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง 
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กผู้  และที่ได้รับค าสั่งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พั ก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่ าอากาศยานค่ าผ่ านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
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   3) โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมศักยภาพเยาวชนในเขต

เทศบาลเมืองแม่โจ้เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ   
ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากรของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  105  ข้อ 2 
 

   

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 790,000 บาท 
       
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ  

อัดส าเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว  กระดาษแฟกซ์ 
กระดาษคาร์บอน ค่า สิ่งพิมพ์ที่ ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
เครื่องคิดเลข ค่าแบบพิมพ์ ตรายาง ปากกา แฟ้ม น้ าดื่มส าหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 

   

    
 
 

   

   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ 

หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน พัด ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 150,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด 
ถังขยะถุงขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ า น้ ายาล้างจาน กระดาษช าระ
ส าหรับห้องสุขา น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาดับกลิ่น กระติกน้ าร้อน 
ฯลฯ 

   

   ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี 

แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบื้อง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ 

ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ า พันธุ์พืช  

พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อ

โรคยาสามัญประจ าบ้าน เวชภัณฑ์ ยาส าหรับปฐมพยาบาลเด็ก
ปฐมวัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ 
 

   

   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น พู่กัน  สี  

แบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ค่าแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียน
ป้าย ฯลฯ 
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   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ เมมโมรี่
ชิป อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุอ่ืนๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ

กลุ่มใดๆ ได้ 
   

       
 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 423,120 บาท 
       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 203,000 บาท 
      
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) รวม 32,500 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
30,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วยมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผลวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
       2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 
       3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 
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GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ( Interface) แ บ บ  USB 2.0 ห รื อ ดี ก ว่ า               
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  27 ข้อ 2 
 

   2) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ านวน 2,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 

VA จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480) Watts  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  27 ข้อ 2 
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   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) รวม 52,500 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 42,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 

เครื่อง เครื่องละ 42,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว ระบบ3 LED สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2. ใช้LCD Panel หรือ DLP 
3. ระดับ XGA ขนาดค่าความส่องสว่าง 4,000 ANSI Lumens 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 เดือน มกราคม 2561 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า  28 ข้อ 4 
 

   

   2) ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง  จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง จ านวน 1 จอ ขนาด

เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีปรากฏปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ม าต รฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ์  ป ระจ าปี  พ .ศ . 2561          
เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ .ศ . 2561-2564) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) ยุท ธศาสตร์ที่  3  
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  28 ข้อ 5 

   

       
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) จ านวน 10,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือใช้เป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 

5,000 บาท  ใช้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งป่าเก็ด 
ซึ่งไม่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการ

   



143 
 

ติดต่อประสานงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  29 
ข้อ 6 

       
   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) จ านวน 29,000 บาท 
   1 ) ค่ าจั ดซื้ อ พั ดลมระบายอากาศติ ดผนั ง  ขน าด  8  นิ้ ว  

จ านวน 12 ตัว  
จ านวน 10,800 บาท 

   เพ่ือจัดซื้อพัดระบายอากาศติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 12 ตัวๆ 
ละ 900 บาท เพ่ือติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
-เป็นพัดลมระบายอากาศติดผนัง 8 นิ้ว กว้าง 29 ซม.ระบาย
อากาศออกได้ทางเดียว  
- ใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 V.AC. 50 HZ.  
- ชนิดใบพัด 6 ใบ ขนาด 200 mm. (8”)  
- มีสายดึงสวิทซ์ ปิด – เปิด พัดลม มีม่านชัตเตอร์ มีขอบยางยึด
พัดลมกับกระจก 
ซ่ึงไม่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการ
ติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห และชุมชนทุ่งป่าเก็ด 
จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  29 ข้อ 7 
 

   

   2)ค่ าจั ดซื้ อ พั ดลมระบายอากาศติดกระจก  ขนาด 8 นิ้ ว  
จ านวน 8 เครื่อง  

จ านวน 7,200 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 นิ้ว กว้าง 24 
ซม. จ านวน 8 เครื่อง เครื่องละ 900 บาท เพ่ือติดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนทุ่งป่าเก็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- เป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจกระบายอากาศออกได้
ทางเดียวขนาด 8 นิ้ว 
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- ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 V.AC. 50 HZ.  
- ชนิดใบพัด 6 ใบ ขนาด 200 mm.  
- มีสายดึง สวิทช์ ปิด – เปิด พัดลม  
- มีฝาบานพับปิด  
– เปิด ระบายอากาศ มีขอบยางยึด พัดลมกับกระจก 
ซึ่งไม่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ใน ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งป่าเก็ด จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น 
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าจั งห วั ด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  30 ข้อ 8 

       
   3) ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จ านวน 10 ตัว จ านวน 11,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ราคา จ านวน 10 ตัว 

เพ่ือติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯชุมชนแม่เตาไห โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
- เป็นพดลมชนิดติดผนังขนาด 16 นิ้ว 
- ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 V.AC. 50 HZ.  
- ปรับมุม ก้ม – เงย ได้ทุกระยะ  
- ชนิดใบพัด 3 ใบ ขนาด 400 mm. ( 16 นิ้ว )  
- มีสลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เบอร์ 5 
- มีสายดึงสวิทซ์ ปิด – เปิด ความเร็ว 3 ระดับ 
- มีสายดึงปรับส่ายอิสระ 
ซ่ึงไม่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า  30 ข้อ 9 

   

       
   ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) จ านวน 29,000 บาท 
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   1) ค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้าฝาบนถังคู่ ขนาด 17 กิโลกรัม
จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจัดซื้อพัดเครื่องซักผ้าแบบ 2 ฝาบน จ านวน 1 เครื่อง  
ใช้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯชุมชนแม่เตาไห โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
- ถังซักขนาดใหญ่พิเศษ สามารถซักผ้านวมเตียงใหญ่ได้ถึง 2 ผืน
ในการซักครั้งเดียว 
- ความจุในการซัก 17.0 กก. ความจุในการปั่นแห้ง 12.0 กก. 
- จานซักทรงพลัง บีท เบลด ช่วยเพ่ิมพลังในการซัก ท าให้ผ้า
สะอาดยิ่งขึ้น 
- แอร์ เจ็ต ดราย (Air Jet Dry) ผ้าแห้งไวยิ่งขึ้น  
- พลังปั่นแรงสูงสุดถึง 1-300 รอบต่อนาที 
 - ตัวเครื่องแข็งแรง ท าจากเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม ฐานรองท า
จากพลาสติกอย่างดี ทนทาน 
- ขนาดรวมติดตั้ง (กxลxส) : 976 x 571 x 1-128 มม. 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับท าความสะอาดผ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนทุ่งป่าเก็ด จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  31 
ข้อ 10 

   

    
 
 
 
 

   

   2) ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน 14,000 บาท 
   เพ่ือใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่อง ละ 14,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- สามารถดูดฝุ่นและน้ าได ้
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  31 ข้อ 11 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 220,120 บาท 
       
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900) จ านวน 220,120 บาท 
     1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเช่น ปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เพ่ือให้มีสถานที่ที่ เหมาะสม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

จ านวน 220,120 บาท 

       
 งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 7,245,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) จ านวน 7,245,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) จ านวน 7,245,000 บาท 
   1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการอาหาร

กลางวัน 
จ านวน 7,245,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านแม่
โจ้ จ านวน 2,240,000.-บาท, โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ านวน 
3,400,000.-บาท, โรงเรียนบ้านป่าบง จ านวน 630,000.-บาท
และโรงเรียนบ้ านห้ วยเกี๋ ยง 975 ,000.-บาท)ปฏิบั ติตาม 
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561  และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 135 ข้อ 1 

 
 งบรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญชี 550000) จ านวน 30,000 บาท 
       

  หมวดรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญชี 551000) จ านวน 30,000 บาท 
       

   ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 510100) 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรายชั่วโมง  เพื่อสอน
พิเศษในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจ่ายเงินค่าสอนพิ เศษใน
สถานศึกษาของทางราชการ พ.ศ.2533 

   

       

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัส 00212) รวม 6,449,838 บาท 
       

 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 6,449,838 บาท 
       

  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,888,200 บาท 
       

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 

รวม 1,838,200 บาท 

   1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ าย ค่าสื่อสิ่ งพิมพ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
ที่ เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
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และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1และ 3 ปรากฏใน
แผน พัฒ นา 4 ปี  เทศบาล เมื อ งแม่ โจ้ (พ .ศ . 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชนหน้า 
110 ข้อ 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  32  ข้อ 12 

       

   2) โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กถึงครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ    
ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร                
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ปรากฏใน
แผน พัฒ นา 4  ปี เทศบาล เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 110 
ข้อ 17 

   

       

   3) โครงการอบรมทางวิชาการให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล            
เมืองแม่โจ้ 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทางวิชาการให้กับ
นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร    
ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

   



149 
 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 111 
ข้อ 18 
 

   4) โครงการประเมินการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินการศึกษาภายในของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่ายเป็นค่าการอบรม 
ประชุม สัมมนา ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ จัดท า
เอกสารต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าจั งห วั ด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 111 
ข้อ 19 

   

       

   5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่านประสบการณ์จริง จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่าน

ประสบการณ์จริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง นอกห้องเรียน  
โดยจ่ายเป็นค่าการอบรม ประชุม สัมมนา ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าจั งห วั ด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 112 
ข้อ 20 
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   6) โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก โดยจ่ายเป็น   

ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าเอกสาร  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ปรากฏใน
แผน พัฒ นา 4  ปี เทศบาล เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 112 
ข้อ 21  

   

    
 
 
 

   

   7) โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติประจ าปี 2562 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ค่าจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ ต่ างๆ ในการด าเนิ นการ ค่าตกแต่ งสถานที่          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ื น ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ฯ ล ฯ  ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 32
ข้อ 13 

   

       
   8) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองแม่โจ้ 
จ านวน 20,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม   
ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าของ
รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่ าใช้ จ่ าย อ่ืนๆ  ที่ เกี่ ยวข้ องฯลฯ  ถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ปรากฏใน
แผน พัฒ นา 4  ปี เทศบาล เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 113 
ข้อ 23 

   

       
   9) โครงการศึกษาดูงานด้านเพ่ิมทักษะวิชาการให้แก่เยาวชนใน

เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานด้านเพ่ิมทักษะ
วิชาการให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        
ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า 113 ข้อ 24 

   

       
   10) โครงการอบรมทักษะทางด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว

ส าหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะทางด้านดนตรีและ
การเคลื่อนไหวส าหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ     
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ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าจั งห วั ด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 113 
ข้อ 25 

       
   11) โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร    
ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 114 
ข้อ 26 

   

    
 
 
 
 

   

   12) โครงการส่งเสริมเพ่ิมทักษะทางด้านดนตรีส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (วงดุริยางค์) 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเพ่ิมทักษะทางด้าน
ดนตรีส าหรับ เด็กศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้         
(วงดุริยางค์) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
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ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าจั งห วั ด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 114 
ข้อ 27 

       
   13) โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองแม่ โจ้CUP เช่น  สมนาคุณวิทยากร กรรมการตัดสิน  
ค่าชุดนักกีฬา เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ่ื น ๆ  ฯ ล ฯ  ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 115 ข้อ 28 

   

       
   14) โครงการศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ

ศึกษาศูนย์เด็กเลก็ 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานของครูครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
แม่ โจ้  เช่นค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ ารับรอง ค่ ากระดาษ  
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่าป้าย   ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าจั งห วั ด เชี ย งให ม่  
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ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 115 
ข้อ 29 

       
   15) โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยใน

ศูนย์เด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ    
ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผน พัฒ นา 4  ปี เทศบาล เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 116 
ข้อ 30 

   

       
   16) โครงการการน าครูนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ 
จ านวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการน าครูนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่    
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 116 ข้อ 31 
 

   

   17) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อการเรียนการสอน จ านวน 100,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการผลิตสื่อการเรียน
การสอน และจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้  
ให้มีประสิทธิภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
จัดท าหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง รวมทั้งน าสื่อที่มีอยู่รอบตัว
มาใช้ในการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 116 ข้อ 32 

   

       
   18) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 แห่ง 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯชุมชนแม่เตาไห และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯชุมชนทุ่งป่าเก็ด 
เช่น  ค่ าจั ดการประชุม  ค่ าจั ดซื้ อ วัสดุ และอุปกรณ์ ต่ างๆ  
ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าป้าย  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ       
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  33 ข้อ 14 

   

       
   19) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,211,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนา       

เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 2 แห่ง อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 245 วัน โดยแบ่งเป็น  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้  ชุมชนแม่เตาไห   
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จ านวน 142 คน อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 695,800 บาท  
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนทุ่งป่าเก็ด   
จ านวน 20 คน อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 98,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จ านวน 2 แห่ง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้  ชุมชนแม่เตาไห   
จ านวน 142 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 
241,400 บาท 
 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนทุ่งป่าเก็ด   
จ านวน 20 คน อัตราคนละ 1 ,700 บาท/ปี เป็นเงินทั้ งสิ้น 
34,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ชุมชนแม่เตาไห  จ านวน 142 คน แบ่งเป็น 4 รายการ ดังนี้  
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้  ชุมชนแม่ เตาไห   
จ านวน 142 คน เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 28,400 บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้  ชุมชนแม่ เตาไห   
จ านวน 142 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,400 บาท 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้  ชุมชนแม่ เตาไห   
จ านวน 142 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 42,600 บาท 
4) ค่ ากิ จกรรม พัฒ นาผู้ เรี ยน  อัต ราคนละ 300 บ าท/ปี            
โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้  ชุมชนแม่ เตาไห   
จ านวน 142 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 42,600 บาท 
ซึ่งถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง : ก าหนดจ านวนคนพิการที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า 117 ข้อ 34 

       
   20) โครงการแผนการซ้อมเหตุอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 2 แห่ง 
จ านวน 2,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนอัคคีภัยให้กับครู นักเรียน
และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้  ทั้ง 2 แห่ง 
คือศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กแม่ เตาไหและศูนย์ทุ่ งป่ าเก็ด  เช่น  
ค่าจัดการประชุม ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าสื่อสิ่ งพิมพ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  34  ข้อ 15 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) จ านวน 4,551,638 บาท 
       

   ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400) จ านวน 4,551,638 บาท 

   1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริมนม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้2 แห่งคือ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนแม่เตาไหจ านวน 
150 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนทุ่งป่าเก็ดจ านวน 
30 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 
จ านวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 3,742,574 บาท และโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 1 โรงเรียน 
เป็นเงิน 464,148 บาท  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าจั งห วั ด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 118 
ข้อ 35 
 

 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 10,000 บาท 
       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 10,000 บาท 
       

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(รหัสบัญชี 411800) 

จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167 ,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร              
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00220)  

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข ทั้งสิ้น 6,890,740.-บาท 
  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัส 00221) รวม 6,890,740 บาท 
    

 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,162,840 บาท 
     
  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,162,840 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จ านวน 998,640 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกอง

ส าธารณ สุ ขฯ  แล ะ เงิน ป รั บ ป รุ ง เงิน เดื อน ป ระจ าปี  
ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 75,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ สังกัดกองสาธารณสุข โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่ เกิน  12 เดือน  ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จ านวน 79,200.00 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ    
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ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รับ  โดยค านวณ ตั้ งจ่ าย ไว้ ไม่ เกิ น  12 เดื อน  
ถือปฏิบั ติ ตามประกาศคณ ะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 

   ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายได้

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ 

   

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 5,120,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 158,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือบรรดา
รายจ่ายต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

       

   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จ านวน 48,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ

ค่าผ่อนช าระเงินกู้ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดส านัก
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ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

       

   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้บริหาร 

(นายกเทศมนตรี) พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง
ประจ าสังกัดส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

   

  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 2,462,000 บาท 
       

   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(รหัสบัญชี 320100) 

รวม 530,000 บาท 

   1) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง 
ในการจั ดท าสื่ อป ระเภทต่ างๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ  
 
2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้  
 
3) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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     20,000  
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บาท 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 



158 

 

และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า  
ในพ้ืนที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่ เป็นภารกิจใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี้ 
 

4) ค่าประกันภัยรถยนต์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ  
ในกลุ่มที่ 2 ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะ
การใช้งานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติ เหตุได้
มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ตามปกติ และเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในวงกว้างและหรือจ านวน
มากดังนี้  
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะการใช้งาน
ในสถานการณ์ฉุกฉินหรือสถานการณ์พิเศษซึ่งมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถพยาบาล รถยนต์
ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รดยนต์ดับเพลิง เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่ใช้เพ่ือการบรรทุกวัตถุ
และหรือวัสดุอันตราย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ ามัน รถยนต์
บรรทุกสารเคมี รถยนต์บรรทุกก๊าซ เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ในลักษณะที่เป็นรถยนต์
โดยสารและหรือรถยนต์บัสโดยสาร จ านวนตั้งแต่ 20 ที่นั่ง  
ขึ้นไป   
5) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส ารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยท าการ
ส ารวจปีละ 2 ครั้ง 
6) ค่าเช่าทรัพย์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
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บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
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 ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศฆ่าเชื้อก าจัดกลิ่นในห้องน้ า ฯลฯ  
ที่ เทศบาลท าการเช่ามาเพ่ือด าเนินงานภายในขอบเขต
ภาระหน้าที่ของเทศบาล  

  

       

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 

รวม 1,832,000 บาท 

   1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจ าปี 2562   

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2562 ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 91 ข้อ 1 

   

       
    

2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2562   

 
จ านวน 

 
20,000 

 
บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี  2562 ในการ 
จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็น 
ค่าจัดท าสื่อป้ ายประชาสัมพันธ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่ จ า เป็ น  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 91 ข้อ 2 

       
   3) โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย รู้วินัยจราจร จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย

จราจร  ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ 
โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ 
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 92 ข้อ 3 

   

       
   4) โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1,200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  
ค่าอบรมเพ่ิมความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2553 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบ
ชุมชน หน้า 183 ข้อ 4 

   

       
   5) โครงการคลีนิกชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 72,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลีนิกชุมชนเทศบาลเมือง
แม่ โจ้ โดยจ่ าย เป็ นค่ าจ้ างเหมาแพทย์ที่ มาปฏิบั ติ งาน          
ค่ าจั ด ซื้ อ ย าและ เวชภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ  ค่ าป ระช าสั ม พั น ธ์            
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 183 
ข้อ 5 

   

       
   6) โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืน

คืนชีพขั้นพ้ืนฐาน   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดกิจกรรม
อบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง   
ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ 
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 92 ข้อ 4 

   

    
 
 

   

   7) โครงการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์การใช้

ถุงยางอนามัย เพ่ือป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
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สัมพันธุ์  โดยจ่ายเป็นค่ าจัดท าสื่ อป้ ายประชาสัม พันธ์          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 93 ข้อ 5 

       
   8) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา

หมู่บ้าน สู่น้ าประปาดื่มได้    
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาน้ าประปาดื่มได้ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ าประปาชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ให้ได้มาตรฐาน ในการจัดกิจกรรมอบรม 
ประชุม สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง  
ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ 
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 93 ข้อ 6 

   

       
   9) โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์   

ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ 
โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ารับรอง  ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบ

   



163 

 

พิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ 
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน หน้า 94 ข้อ 7 

       
   10) โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ 
โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ 
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน หน้า 95 ข้อ 8 

   

       
   11) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่

ผู้ประกอบการด้านอาหาร   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร
ไอ โอดี น  ในการจั ดกิ จ กรรมอบรม  ป ระชุ ม  สั มมน า          
การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ า เป็ น  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
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ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน หน้า 184 ข้อ 6 

       
   12) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 

2562 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี 2562ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ ค่าจัดท าสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน หน้า 95 ข้อ 9 

   

       
   13) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพ ติ ด  ใน ก ารจั ด กิ จ ก รรมอบ รม  ป ระชุ ม  สั ม มน า           
การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ า เป็ น  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 95 ข้อ 10 
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   14) โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพ่ือป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า   
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพ่ือ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา          
การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ า เป็ น  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 96 ข้อ 11 

   

       
   15) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายให้ท า

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดกิจกรรมฉีควัคซีน ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น    
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  
หน้า 96 ข้อ 12 

   

       

   16) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 
2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

จ านวน 100,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ ค่าจัดท าสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 97 ข้อ 13 

   

       

   17) โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร
ไอ โอดี น  ในการจั ดกิ จ กรรมอบรม  ป ระชุ ม  สั มมน า          
การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ า เป็ น  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 98 ข้อ 14 

   

       

   18) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพที่ดี จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ

เพ่ือสุขภาพที่ดี ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา          
การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
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ที่ จ า เป็ น  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 98 ข้อ 15 

       

   19) โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน   

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย) โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ 
แล ะค่ า ใช้ จ่ าย อ่ื น ที่ จ า เป็ น  ถื อ ป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ 
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 99 ข้อ 16 

   

       
   20) โครงการตลาดสดปลอดภัย จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสดปลอดภัย ในการ

ตรวจประเมินมาตรฐานตลาด รวมทั้งทดสอบสารปนเปื้อน 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ ย ง  ค่ า จั ด ซื้ อ ย า แ ล ะ เว ช ภั ณ ฑ์  ค่ า จั ด ท า สื่ อ / 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ตามความจ าเป็น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน หน้า 99 ข้อ 17 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น  

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 2,500,000 บาท 
       
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) จ านวน 250,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ 

อัดส าเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ 
กระดาษคาร์บอน ค่า สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
เครื่องคิดเลข ค่าแบบพิมพ์ ตรายาง ปากกา แฟ้ม น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ 

   

       

   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้

กวาด ถังขยะถุงขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ า น้ ายาล้างจาน 
กระดาษช าระส าหรับห้องสุขา น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาดับ
กลิ่น กระติกน้ าร้อน ฯลฯ 

   

    
 

   

   ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี 

แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบื้อง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
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   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จ านวน 530,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

(รหัสบัญชี 330900) 
จ านวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ ายา
ก าจัดกลิ่น น้ ายาฆ่าแมลงวัน ปูนขาว จุลินทรีย์ เวชภัณฑ์    
ยาสามัญประจ าบ้าน ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ า พันธุ์พืช 

พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น พู่กัน สี แบบ

พิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียนป้าย 
ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จ านวน 250,000 บาท 
   เพ่ื อ จ่ า ย เป็ น วั ส ดุ เค รื่ อ งแ ต่ งก าย  เช่ น  เค รื่ อ งแ บ บ  

ชุดปฏิบัติงาน ชุดป้องกันสารเคมีใช้ส าหรับงานฉีดพ่นสารเคมี 
เสื้ อแขนยาวห รือแขนสั้ น  กางเกงขายาวหรือชุ ดหมี  
รองเท้าบู๊ท ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก แว่นตา
ป้องกันสารเคมี  เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0307/
ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 
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   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ 
เมมโมรี่ชิป อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุอ่ืนๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ เช่น ผ้าเต็นท์ขนาด 4x6 ผ้าเต็นท์ขนาด 
5x12 ผ้าเต็นท์ขนาด 6x12 ฯลฯ 

   

       

 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 607,900 บาท 
        

  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 607,900 บาท 
      

   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) รวม 130,700 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 24,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน สามารถปรับระดับขึ้นลง

ได้ จ านวน 7 ตัว ตัวละ 3,500 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้
เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้ านการบริหารจัดการบ้ าน เมืองที่ ดี  
หน้า 84 ข้อ 1 

   

       

   2) ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์    จ านวน 95,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

90 × 150 × 75 ซม. จ านวน 50 ตัว ตัวละ 1,900 บาท  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561และมีความ
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จ าเป็ นต้องจัดซื้ อ เพ่ื อให้ เพี ยงพอ และถูกสุขลักษณ ะ         
จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า 84 ข้อ 2 
 

       

   3) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ชั้น จ านวน 11,200 บาท 
   เพ่ื อจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ อตู้ เหล็ก  2 ชั้น  ขนาดไม่ เกินกว่ า  

65  × 45 × 75 ซม. จ านวน 4 ตัว ตัวละ 2,800 บาท  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และ 
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 
จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หน้า 85 ข้อ 3 
 

   

   ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัสบัญชี 410500) จ านวน 17,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อรอกขนาด 5 ตัน จ านวน 1 ตัว จ านวน 17,000 บาท 
   เพ่ื อจ่ าย เป็ น จั ด ซื้ อ รอกขน าด  5  ตั น  จ าน วน  1  ตั ว  

ราคา 17,000 บาท โดยรายละเอียดดังนี้ 
1) เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ 
2) มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้าหนักด้านล่าง 1 ตัว 
3) ใช้โซ่เป็นตัวยกน้าหนัก 
4) ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพ่ิมก้าลังยก 
5) ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกท้างาน 
6) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดน้าหนักข้ันต่ าที่ยกได ้
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
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(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  7  
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบ
ชุมชน  หน้า 100 ข้อ 18 

       
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) รวม 37,500 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ 2 
จ านวน 30,000 บาท 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8  MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics Processing Unit          
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB 
- มีหน่ วยความจ าหลัก (RAM) ชนิ ด DDR4 หรือดีกว่ า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่ อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจ านวน 1 หน่วย 
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  2561  สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 85 ข้อ 4    

       
   2) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ านวน 7,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 

800 VA จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  2561  สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 86 ข้อ 5   

   

       

   ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 
410800) 

รวม 27,700 บาท 

   1) ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด (Blood 
Glucose Meter)   

จ านวน 6,000 บาท 

   เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เครื่ องวัด ระดับน้ าตาลใน เลื อด   
พ ร้ อม ชุ ด ต รวจ  จ าน วน  2  ชุ ด  ชุ ด ล ะ  3 ,000  บ าท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- ตัวเครื่องมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในรถพยาบาล 
- ใช้วัสดุแผ่นทดสอบจ าเพาะซึ่งสามารถซึมซับเลือดเข้าเครื่อง
เพ่ือที่เครื่องจะวิเคราะห์หาระดับน้ าตาล  
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- สามารถใช้เลือดจากเส้นเลือดฝอย (Capillary) บริเวณนิ้ว
มือหรือแขนในการตรวจได้  
- ใช้เวลาในการอ่านค่าไม่เกิน 10 วินาที  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561และมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอแก่การบริการประชาชน    
จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 100 ข้อ 19 

       

   2) ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจน
ในเลือดและสัญญาณชีพจร (Pulse Oximeter)      

จ านวน 7,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร จ านวน 2 ชุด ชุ ด ล ะ 
3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
- เป็นเครื่องขนาดเล็กท างานด้วยแบตเตอรี่   
- ใช้วิธีการตรวจวัดซึ่งมีความแม่นย าสูงขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
- สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความ อ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (SpO2) ได้ตั้งแต่ 1-100 เปอร์เซ็นต ์
- มีความถูกต้องในการวัดค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนโดย
คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±2%   
- สามารถตรวจวัดและแสดงสัญญาณชีพจร (Pulse) ได้ตั้งแต่  
30 ถึง 240 ครั้งต่อนาที หรือ กว้างกว่า   
- มีความถูกต้องในการวัดอัตราการเต้นของชีพจรโดย
คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±2% หรือ ±2 bpm   
- มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจน 
ในเลือด (SpO2) และสัญญาณชีพจร (Pulse) มีค่าผิดปกติ 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561  และ        
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน จึ งขอจัดซื้ อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
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ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  
หน้า 101 ข้อ 20   

       
   3) ค่าจัดซื้อชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัดรัดและ

หมอนล็อกศีรษะ  
จ านวน 12,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัดรัด
และหมอนล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด ชุดละ 12,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- ท าด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและ
สามารถกันน้ าได้  
- มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร มีความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร มีความหนาไม่เกิน ๕ เซนติเมตร  
และหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม  
- สามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม 
- แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้และสามารถรับน้ าหนักขณะท า  
CPR ผู้ป่วยได้  
 - มี ส ายรัดผู้ ป่ วยที่ ป รับ ขนาดและมี อุป กรณ์ ล็ อก ได้  
จ านวน 3 เส้น 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561  และ       
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอแก่การให้บริการ
ประชาชน จึ งขอจัดซื้ อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  
หน้า 101 ข้อ 21  

   

   4) ค่าจัดซื้อชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical Collar) จ านวน 2,700 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดป้องกันกระดูกเคลื่อน จ านวน 3 ชุด 

ชุดละ 900 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 - โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน 
 - ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener) 
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 - ส่วนหน้ามีช่องส าหรับการเจาะหลอดลม  
 - สามารถปรับระดับได ้  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม  256 และมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอแก่การให้บริการประชาชน 
จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 102 ข้อ 22 

       
   ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) จ านวน 95,000 บาท 
   1)ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 10 
เครื่อง เครื่องละ 9,500  บาท ปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 51 ข้อ 1 

จ านวน 95,000 บาท 

       
   ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (รหัสบัญชี 411700) รวม 250,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4*6 เมตร จ านวน 10 ชุด  จ านวน 250,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ขนาด 4*6 เมตร จ านวน 10 ชุด 

ชุดละ 25,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- เสาเหล็กแป็ป ประปา คาดเหลืองเกลียว ขนาดเส้นผ่า   
ศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว ความหนา 1.80 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร 
และแผ่นเหล็กรองเสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  จ านวน 
8 ท่อน   
 - ข้อต่อจั่วเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว
ความหนา 1.50 มิลลิเมตร   
 - คานจั่วเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว  
ความหนา 1.50 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร   
 - ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว 
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ความหนา 1.50 มิลลิเมตร   
- คานรอบท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ 
นิ้ว ความหนา 1.50 มิลลิเมตร ความยาว 4 เมตร  
- โค้งกลอนเสริม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ¾  นิ้ว ความหนา
1.50  มิลลิเมตร จ านวน  12 ท่อน     
 - ท่อโค้งเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วความ
หนา 1.50  มิลลิเมตร    
- ท่อเหล็กลูกตั้งเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ 
นิ้ว ความหนา 1.50 มิลลิเมตร    
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และ       
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอแก่การให้บริการ
ประชาชน จึ งขอจัดซื้ อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 86 ข้อ 6  

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167 ,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร             
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00230)  

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห ์ทั้งสิ้น 380,000.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00231) รวม 380,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 380,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 380,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 380,000 บาท 

   1) โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบปัญหาครอบครัวหรือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแนวทางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ .ศ .2556 ตามหนั งสื อกรมบัญ ชี กลาง ด่ วนที่ สุ ด  ที่  
กค 0406.3 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 
102 ข้อ 1 

    
 
 
 

   

   2) โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ เด็กและ
เยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือสงเคราะห์เครื่อง
อุปโภค บริโภค หรือค่าใช้จ่ายครองชีพตามความจ าเป็น 
แก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสในสังคม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ าน าจห น้ าที่ ข อ งอ งค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3  
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 24 ข้อ 1 

   

       
   3) โครงการจ้างงานให้กับนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาค

เรียนหรือวันหยุดราชการ 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างงานให้กับนักเรียน/ 
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพ่ือป้องกัน
ปัญหานักเรียน/ นักศึกษา ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม  
ละเพ่ือให้โอกาสมีงานท าที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รวมทั้ งฝึกให้นักเรียน/ นักศึกษาได้ เห็นคุณค่าของเงิน 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 131 ข้อ 5 
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   4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
แกนน าเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้   
เพ่ือจัดอบรมแกนน าเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน
ของกลุ่มแกนน าส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท ากิจกรรม
ร่ ว ม กั น  เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ ก ร ะท ร ว งม ห าด ไท ย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 
25 ข้อ 2 

   

       
   5) โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก 

พ.ศ.2558 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
หอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
หอพักและผู้ที่สนใจประกอบกิจการหอพักได้มีความรู้ความ
เข้าใจในรายละเอียดขึ้นตอนการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ .ศ. 2558 และได้ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลง
หน่วยงานที่ก ากับดูแลและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ ก ร ะท ร ว งม ห าด ไท ย               
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 
25 ข้อ 3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร             
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัส 00240)  

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน ทั้งสิ้น 31,823,120.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัส 00241) รวม 10,693,120 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 8,748,120 บาท 
     
  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 8,748,120 บาท 
      
   ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) จ านวน 788,400 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจําสังกัดกอง

สาธารณ สุ ขฯ  พร้อม เงินปรับปรุ ง เงิน เดื อนประจํ าปี  
ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  

(รหัสบัญชี 220500) 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูง
ขอ ง อัน ดั บ  โดยคํ าน วณ ตั้ งจ่ าย ไว้ ไม่ เกิ น  12  เดื อ น  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) รวม 7,059,720 บาท 



179 

 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่กําหนด        
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ วไป ตามอัตราที่กําหนด  
โดยคํานวณ  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

   

   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง รวม 870,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพของพนักงานจ้างชั่วคราว 

ได้แก่ 
1) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
กําหนด  ต่อเดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด        
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)       
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีคําสั่งให้เบิกจ่ายได้

ตามอัตราที่กําหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ 

   

       

 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,945,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 145,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) 
รวม 20,000 บาท 

   1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดพระราชบัญญัติ
และเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  

 

จํานวน 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

บาท 
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2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าทําขวัญหรือเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน
ให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  

จํานวน 10,000 บาท 

       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ 
ฯลฯ 

   

       
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน 25,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงาน

เท ศบาลสามั ญ  และพนั ก งานจ้ างป ระจํ าสั งกั ดกอง  
สาธารณสุขฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549 

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,800,000 บาท 
       
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้

กวาด ถังขยะถุงขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน 
กระดาษชําระสําหรับห้องสุขา น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาดับ
กลิ่น กระติกน้ําร้อน ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 500,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
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   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จ านวน 1,000,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       
   วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัส 00244) รวม 21,130,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 21,130,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 21,130,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(รหัสบัญชี 320100) 
รวม 20,930,000 บาท 

   1) ค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลทําการเช่ามาเพ่ือดําเนินงาน
ภายในขอบเขตภาระหน้าที่ของเทศบาล ได้แก่ 

รวม 240,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักขยะ จํานวน 20,000 บาท ต่อเดือน 
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

จํานวน 240,000 บาท 

       
   2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ 

ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
ได้แก่ 

รวม 20,690,000 บาท 
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   - โครงการแม่โจ้เมืองสะอาด จํานวน 900,000 บาท 
   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม  จํานวน 900,000 บาท 
   - โครงการจ้างเหมาบุคลภายนอกทําความสะอาดสุสานในเขต

เทศบาลเมืองแม่โจ้   
จํานวน 450,000 บาท 

   - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําหน้าที่พัฒนาชุมชนด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็น
ต้นแบบจังหวัดสะอาด    

จํานวน 450,000 บาท 

   - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลโรงเรีอน
แปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดิน 

จํานวน 450,000 บาท 

   - โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย  จํานวน 15,000,000 บาท 
   - โครงการจ้างเหมาเอกชนดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมือง

แม่โจ้    
จํานวน 1,000,000 บาท 

   - โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะอันตราย  จํานวน 100,000 บาท 
   - โครงการตักขยะ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่        
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 175 ข้อ 1 

จํานวน 1,440,000 บาท 

    
 
 
 

   

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัส 00250)  

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งสิ้น 2,550,000.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(รหัส 00111) 

รวม 2,550,000 บาท 

    
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,080,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 2,080,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 2,080,000 บาท 

   1) โครงการประชุมประจ าเดือนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และองค์กรอื่นๆ 

จ านวน 270,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจ าเดือนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน 
และองค์กรอ่ืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการด าเนิ นการ ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ของรางวั ล  
ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 176 ข้อ 1 
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   2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง 
สถานที่  ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ของรางวัล  ค่ าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
หน้า 35 ข้อ 1 

   

       
   3) โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปี

งบประมาณ 2562 
จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ าน  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ระ ม าณ  2 5 6 2  เช่ น               
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่     
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 35 ข้อ 2 

       
   4) โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและบันทึกข้อมูล

เขา้สู่โปรแกรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3    
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 36 ข้อ 3 

   

       
   5)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้สนใจปลูกกล้วย 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 20,000 บาท 

   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้สนใจปลูกกล้วย 
เทศบาลเมืองแม่ โจ้  ประจ าปี งบประมาณ  2562 เช่น         
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่   
ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ าที่ ท้ องถิ่น  พ .ศ.2557 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชี ยงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 36 ข้อ 3 

   

       
   6) โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ  จ านวน 300,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ 
ประจ าปี 2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ   
ค่ าตกแต่ ง สถานที่  ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 140 ข้อ 2 

   

    
 
 
 

   

   7) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562
เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 45 ข้อ 1 

   

       
   8) โครงการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตกล้วย 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
จ านวน 50,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตกล้วย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 เช่น 
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่    
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 21 ข้อ 1 

   

       
   9) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพและส่งเสริม

อาชีพ ประจ าปี 2562 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพและส่งเสริมอาชีพ ประจ าปี 2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3   
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 38 ข้อ 7 

   

       
   10) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองแม่โจ้ 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน    
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    
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ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้า 178 ข้อ 7 

       
   11) โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ ต่ างๆ  ในการด าเนิ นการ ค่ าตกแต่ ง สถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 37 ข้อ 5 

   

    
 
 
 

   

   12) โครงการสามวัยสานสัมพันธ์ครอบครัวเทศบาลเมือง   
แม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสามวัยสานสัมพันธ์
ครอบครัวเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ ต่ างๆ  ในการด าเนิ นการ ค่ าตกแต่ ง สถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 37 ข้อ 6 

       
   13) โครงการกีฬาชุมชนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสตรี

แม่บ้านสานสัมพันธ์ ประจ าปี 2562  
จ านวน 100,000 บาท 

   โครงการกีฬาชุมชนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสตรีแม่บ้าน
สานสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร      
ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3    
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 39 ข้อ 8 

   

       
   14 ) โครงการอบรมทักษะการแสดงนาฏศิลป์ พ้ืนบ้ าน 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562  
จ านวน 30,000 บาท 

   โครงการอบรมทักษะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน เทศบาล
เมืองแม่ โจ้  ประจ าปี  2562 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร       
ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
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จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 45 ข้อ 1 

       
   15 ) โครงการรณ รงค์ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ/ป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญ ญั ติ เทศบาล  พ .ศ . 2496  สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 191 ข้อ 2 

   

       
   16) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล   
ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความจ าเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 178 ข้อ 8 
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   17) โครงการ To Be Number One เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน   

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการTo Be Number 
One เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน โดยจ่ าย เป็ นค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน หน้า 193 ข้อ 4  

   

       
   18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่ โลก       

(31 พฤษภาคม) ในการจัดกิจกรรมอบรม การรณรงค์      
การจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 130 ข้อ 3  
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   19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

(26 มิถุน ายน) ในการจัดกิจกรรมอบรม การรณรงค์  
การจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัด ท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบ
ชุมชน หน้า 182 ข้อ 3  

   

       
   2 0 ) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัด การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 52 ข้อ 1
  

   

   21) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ จ านวน 20,000 บาท 
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สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายใน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
ในการจัดกิจกรรมอบรม การรณรงค์  การจัดนิทรรศการ   
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม  ค่ าจั ดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ าย อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น  เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม หน้า 52 ข้อ 2  

   

       
   22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่ งแวดล้อมโลก       

(5  มิ ถุ น ายน ) ในการจั ดกิ จกรรมอบรม  การรณ รงค์          
การจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 153 ข้อ 5 

   

       
   23) โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฝ้าระวังและ    
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แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่ ม  ค่ าจั ดท าสื่ อ / 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้   
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 53 ข้อ 3 

    
 
 
 
 

   

   24) โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ลดการใช้

ถุงพลาสติกและโฟมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ื น ๆ  ต า ม ค ว า ม จ า เป็ น  เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 53 ข้อ 4 

   

       
   25) โครงการส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ จ านวน 20,000 บาท 



195 

 

สิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้

สินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็น     
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ื น ๆ  ต า ม ค ว า ม จ า เป็ น  เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื องแม่ โจ้   (พ .ศ . 2561 -2564) เพ่ิ ม เติม  (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 54 ข้อ 5 

   

       
   26) โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อลดโลกร้อน จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปั่น

จักรยานเพ่ือลดโลกร้อน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ าจั ดท าสื่ อ  ค่ าป้ าย ไวนิ ล  ฯลฯ  และค่ าใช้ จ่ าย อ่ืนๆ  
ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 54 ข้อ 6
  

   

   27) โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ า 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์สร้าง    
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จิ ต ส านึ ก ใน การอนุ รั กษ์ ท รั พ ยาก รน้ า  โดยจ่ าย เป็ น            
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ื น ๆ  ต า ม ค ว า ม จ า เป็ น  เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื องแม่ โจ้   (พ .ศ . 2561 -2564) เพ่ิ ม เติม  (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 55 ข้อ 7 

       

   28) โครงการการชุมชนคลองสวย น้ าใส    จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการชุมชนคลอง

สวย น้ าใส โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ    
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้   (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  1 ) ยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่  5  ด้ าน อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 55 ข้อ 8  

   

       
   29)โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

เรื่องการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
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ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 56 ข้อ 9 

       
   30) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบ

ครบวงจร   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก ารด า เนิ น โค รงก าร เพ่ิ ม
ประสิ ทธิภ าพการบริห ารจั ดการขยะแบ บครบวงจร  
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื องแม่ โจ้   (พ .ศ . 2561 -2564) เพ่ิ ม เติม  (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 56 ข้อ 10  

   

    
 
 
 
 
 
 

   

   31) โครงการรวมพลังช่วยกันแยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ จ านวน 20,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรวมพลังช่วยกัน
แยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 57 ข้อ 11 

   

       
   32) โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดตั้งธนาคาร

ขยะ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 57 ข้อ 12  

   

       
   33) โครงการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ประหยัด

ไฟฟ้าและพลังงาน โดยจ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความ
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จ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 58 ข้อ 13
  

   34) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความ
จ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 58 ข้อ 14
  

   

   35) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2562 จ านวน 380,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์  ค่ า ป้ า ย ไว นิ ล  ค่ า จั ด ท า สื่ อ แ ล ะ แ ผ่ น พั บ 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
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แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้   (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  1 ) ยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่  5  ด้ าน อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 59 ข้อ 15  

    
 
 

   

   36) โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นโครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดท าสื่อและ
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความ
จ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 59 ข้อ 16 

   

       
 งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 470,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 470,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300) รวม 470,000 บาท 
   1) อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ เนื่องใน 
“วันสตรีสากล” ประจ าปี 2562 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

   



201 

 

กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ เนื่องใน “วันสตรีสากล” 
ประจ าปี 2562 โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม อบรม 
สัมมนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของชุมชน หน้า 136 ข้อ 2 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 41 ข้อ 2 

   2) อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล  
โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน หน้า 136 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 41 ข้อ 1 
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   3) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2562 

จ านวน 150,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 
โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ค่าพาหนะ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 
3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน หน้า 137 ข้อ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 42 ข้อ 3 

   

       
   4) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ   

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจ าปี 2562 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประจ าปี 2562 เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ค่าสมนาคุณวิทยากร       
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       
ที่ จ า เป็ นและเกี่ ยวข้อ ง ฯลฯ  ถือปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ปรากฏ
ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
หน้า 137 ข้อ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 42 ข้อ 4 

       
   5) อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้โครงการ

ส่งเสริมอาชีพ ประจ าปี 2562 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
อาชีพ ประจ าปี 2561 โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม 
อบรม สัมมนา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านเศรษฐกิจ  
หน้า 100 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
หน้า 22 ข้อ 1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร             
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00260)  

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งสิ้น 1,420,000.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
(รหัส 00261) 

รวม 1,210,000 บาท 

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,180,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,180,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 1,180,000 บาท 

   1) โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาค   
ฤดูร้อน 

จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณร
และอุปสมบทภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าปัจจัยเครื่องไทย
ธรรม ค่าน  าปานะ ค่าภัตตาหาร ค่าชุดนาค ค่าผ้าไตรจีวร   
ค่าท าขวัญนาค ค่าดนตรีไทย ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเลี ยงรับรอง ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่ เกี่ ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบั ติตามหนั งสือตอบข้อหารือ  
ที่ มท 0808.2/ว 1374 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  
การจัดท าโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู
ร้อน ขององค์ ก รป กครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 141 ข้อ 1 

   2) โครงการธรรมะเพ่ือชีวิต จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมะเพ่ือชีวิต เช่น       

ค่าจัดซื อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่     
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ .ศ . 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 
141 ข้อ 2 

   

       
   3) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญา

พื นบ้าน 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานภูมิปัญญาพื นบ้านเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน โดยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าเลี ยงรับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ .ศ . 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ านการศาสนา 
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ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หน้า 142 ข้อ 3 

       
   4) โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ตัดตุง) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ (ตัดตุง) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าเลี ยงรับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 46 ข้อ 1 

   

       
    5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

และพิธีทางศาสนา 
จ านวน 1,000,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ หรือ
กิ จกรรมที่ เกิ ด ขึ น เป็ นกรณี พิ เศษ  เช่ น  งานรับ เสด็ จ           
งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง    
งานพิ ธีการทางพุทธศาสนา งานประเพณี ต่ างๆ เช่น  
งานวันสงกรานต์ ลอยกระทง วันขึ นปีใหม่ วันเข้าพรรษา         
วันปิยะมหาราช งานเฉลิมประชนมพรรษา และงานพิธี
พราหมณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องราชสักการะ 
เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ดอกไม้ พานพุ่ม 
เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณ ฑ์ เทศน์  ผ้ าแพร ป้ ายตรา
สัญลักษณ์ต่างๆพวงมาลา วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสถานที่ 
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัด
งานต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
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ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้า143 ข้อ 6 

    
 
 
 
 
 
 
 

   

 งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 30,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 30,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) จ านวน 30,000 บาท 
   1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ครั งที่ 43 ประจ าปี 2562 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิม เติม (ฉบับที่  1 ) ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 
47 ข้อ 1 
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งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262) รวม 210,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 210,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 190,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 180,000 บาท 

   1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายใน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ โจ้ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2562 เช่น สมนาคุณวิทยากร กรรมการตัดสิน  
ค่าชุดนักกีฬา เงินรางวัล  เหรียญรางวัล  ค่ าเบี ย เลี ย ง  
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 40 ข้อ 3 

   

       

   2) โครงการฝึกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้        
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจ าปี 2562 

จ านวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจ าปี 2562 
เช่น ค่าจัดอบรม กิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื อ
วัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

   



206 

 

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 40 ข้อ 1 

       
   3) โครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬานันทนาการและกิจกรรม

ทางกายเพ่ือประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา
นันทนาการและกิจกรรมทางกายเพ่ือประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 โดยการฝึกอบรม 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเล่นกีฬาและนันทนาการ เช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แบตมินตัน แอโรบิค ลีลาศ 
ดนตรี เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล 
ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ฯลฯ  ว่ าด้ วยการเบิ กจ่ ายค่ า ใช้ จ่ ายการ จั ด งาน         
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 40 ข้อ 2 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 20,000 บาท 
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   ประเภทวัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์ 

บอล ฯลฯ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(รหัส 00310) 

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งสิ้น 25,917,500.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัส 003111) รวม 11,502,500 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 3,721,000 บาท 
     
  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 3,721,000 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จ านวน 1,600,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองช่าง 

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่งและอัตราที่ 
ก.ท.ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 75,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับสังกัดกองช่าง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)   
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จ านวน 180,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ

ผู้มีสิทธิได้รับโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนถือปฏิบัติ
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ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 

       
   ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) จ านวน 230,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าสังกัดกองช่าง 

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตรา
ที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  

(รหัสบัญชี 220500) 
จ านวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูง
ของอันดับสังกัดกองช่าง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)       
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) รวม 1,400,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราวสังกัด

กองช่าง ได้แก่ 
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ วไปตามอัตราที่ ก าหนด       
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพของพนักงานจ้างชั่วคราว

สังกัดกองช่าง ได้แก่ 
1) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปตามอัตราที่ก าหนด        
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โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)       
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
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   ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100) จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายได้

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ 

   

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 7,684,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 664,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) 
จ านวน 250,000 บาท 

   1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจ าปี 2562 ส าหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และมี สิ ท ธิ์ ได้ รั บ  เพ่ื อ เป็ น การส่ ง เส ริม การป รับ ป รุ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชและเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและ
นายตรวจของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทน
เป็นผู้ตรวจแบบแปลนและให้แต่ละคนได้รับในอัตราที่เท่ากัน
ได้ รับจากผู้ขอใบอนุญาตหรือผู้แจ้ งตามมาตรา39 ทวิ      
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้  

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 

200,000 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 

       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
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นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

       
   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จ านวน 114,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ

ค่าผ่อนช าระเงินกู้ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญกองช่าง   
ซึ่ งมี สิ ทธิ เบิ ก ได้ต ามระเบี ยบ  ถือปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

   

       
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้บริหาร 

(นายกเทศมนตรี) พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง
ประจ าสังกัดส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

   

       
   ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 

310600) 
จ านวน 150,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิก
เงิ น ช่ ว ย เห ลื อ ค่ า รั ก ษ าพ ย าบ าล  ได้ ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและตามหนังสือที่ 
มท.0318/ว.2660 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544   

   

       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1.890,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(รหัสบัญชี 320100) 
จ านวน 1,490,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ จ านวน 350,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนั งสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ 
 
2) ค่าซักฟอก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอ้ี ฯลฯ 
 
 
3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างใน
ก ารจั ด ท า สื่ อ ป ร ะ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้ างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
 
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
 
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ใน
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พ้ืนที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
 
6) ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์      
ตัดหญ้ า ค่ าจ้างเหมาดูแลรักษาต้น ไม้  สวนไม้ประดับ 
สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท า
ความสะอาด ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ค่าจ้าง
เหมา     
  
 
 
7) ค่าจ้างเหมาในการออกแบบ จ้างควบคุมงานให้แก่เอกชน 
หรือนิติบุคคล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการออกแบบ จ้างควบคุมงาน
ให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ   
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  

 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
จ านวน 100,000 บาท 

   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก
ระหว่างเดินทางในประเทศและต่ างประเทศ ให้แก่คณะ      
ผู้ บ ริ ห าร  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล  พ นั ก งาน เท ศ บ าล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างชั่วคราว ที่มีความจ าเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่
ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 5,090,000 บาท 
       
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ 

อัดส าเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ 
กระดาษคาร์บอน ค่า สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
เครื่องคิดเลข ค่าแบบพิมพ์ ตรายาง ปากกา แฟ้ม น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 1,000,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้

กวาด ถังขยะถุงขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ า น้ ายาล้างจาน 
กระดาษช าระส าหรับห้องสุขา น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาดับ
กลิ่น กระติกน้ าร้อน ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จ านวน 1,550,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี 

แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบื้อง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จ านวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
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   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จ านวน 500,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       

   ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จ านวน 900,000 บาท 
   เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าวั ส ดุ การ เกษตร เช่ น  สายยางรดน้ า  

พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ 
ฯลฯ 

   

       

   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จ านวน 500,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น พู่กัน สี  

แบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ค่าแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียน
ป้าย ฯลฯ 

   

       

   ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ื อ จ่ า ย เป็ น วั ส ดุ เค รื่ อ งแ ต่ งก าย  เช่ น  เค รื่ อ งแ บ บ  

ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ถุงมือ แว่นตา 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่  
มท 0307/ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 

   

       
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 60,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ 
เมมโมรี่ชิป อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

   

       
   วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

       
  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 40,000 บาท 
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   ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส านักงานเทศบาลและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการ เช่น   ค่ าเช่ าเครื่อง ค่ าเช่ าหมายเลขโทรศัพท์          
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล 

   

       

   ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
(รหัสบัญชี 340500) 

จ านวน 20,000 บาท 

 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับ
รายจ่ายประเภทนี้  

   

       

 งบลงทุน(รหัสบัญชี 540000) รวม 77,500 บาท 
       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 77,500 บาท 
      

   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี410100) จ านวน 27,500 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ตู้ละ 5,500 บาท จ านวน 5 ตู้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ตู้ละ 5,500 บาท 
จ านวน 5 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - มีมือจับชนิดบิด    
 - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น    
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก.)  
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า  87  ข้อ 1 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 

411800) 
จ านวน 50,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
 งบรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญชี 550000) จ านวน 20,000 บาท 
       
  หมวดรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญชี 551000) จ านวน 20,000 บาท 
       
   ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ

พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 510100) 

จ านวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล
และพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาล  
- เพ่ือศึกษาถึ งความ พึ งพอใจของผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของเทศบาล  

- - เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรการ 
ให้บริการของเทศบาล 

-  

   

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (รหัส 00312) รวม 14,415,000 บาท 
       
 งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 14,415,000 บาท 
       
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 13,915,000 บาท 
       
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900) รวม 13,915,000 บาท 
   1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 64 เมตร ทั้ งสองข้าง  
(สถานที่ ก่ อสร้ าง บริ เวณ ซอยบ้ านนายเป็ ง  หมู่ ที่  1            
ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 9 ข้อ 1 

จ านวน 268,000 บาท 
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   2) โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. สูง 3.50 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร  จ านวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้าง
บริ เวณ ล าห้ วยแม่ เตาไห  หลั งบ้ านยายฟอง หมู่ ที่  1   
ต.หนองหาร)สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 10 ข้อ 2 

จ านวน 350,000 บาท 

       
   3) โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  4.00 -7.00 
เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนเสื้อบ้าน เชื่อมหมู่ 11  หมู่ที่ 2  ต.หนองหาร) สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 10 ข้อ 3 

จ านวน 460,000 บาท 

       
   4) โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว  
544.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ห รือ พ้ื นที่ ด า เนิ น การ 
ไม่น้อยกว่า 2,284 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสี่แยก
บ้ าน ป้ าน่ าน ถึ งส าม แ ยก ห น้ าวั ด ห้ วย เกี๋ ย ง  ห มู่ ที่  3   
ต.หนองหาร)สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 11    ข้อ 4 

จ านวน 800,000 บาท 

       
   5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด

กว้าง  3.00 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,449 ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้าง 
ถนนซอย 8  หมู่ที่ 3  ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จ านวน 900,000 บาท 



219 

 

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
หน้า 11 ข้อ 5 

    
 
 

   

   6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง  
3.50 เมตร ยาว  196 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  686 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหน้าบ้ านนางสุรีรัตน์  ถึง บ้ านนายสุริน หมู่ที่  4  
ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 12 ข้อ 6 

จ านวน 439,000 บาท 

       
   7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด 

กว้าง 4.00เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  800.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอยคีรียาเพลส์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 12 ข้อ 7 

จ านวน 512,000 บาท 

       
   8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอยกันเอง หมู่ที่  5 ต.หนองหาร) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 13 ข้อ 8 

จ านวน 787,000 บาท 
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   9) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ที่ดินสาธารณะ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  ต.หนองหาร) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 13 ข้อ 9 

จ านวน 750,000 บาท 

    
 
 
 
 

   

   10) โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมถมดินขยายถนน
เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง ยาว 86 เมตร ตามแบบที่เทศบาลเมือง  
แม่โจ้ก าหนดจ านวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเลียบ 
ล าน้ า ค าวต่ อ จ าก เดิ ม -สะพ าน บ้ าน วั งป้ อ ง  ห มู่ ที่  6  
ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 14 ข้อ 10 

จ านวน 1,550,000 บาท 

       
   11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  402 ตารางเมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
หนา0.10 เมตร ยาว 115 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน
ข้างบ้ าน โสภณ  หมู่ ที่  9  ต .หนองหาร)  สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชี ยงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 14 ข้อ 11 

จ านวน 550,000 บาท 

       
   12) โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โอเวอร์เลย์ ) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.50 เมตร  
จ านวน 1,007,000 บาท 
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ยาว 516 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 2,838 ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย  
2, ซอย3 หมู่บ้านณัฐกมล หมู่ที่ 10  ต.หนองหาร) สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 15 ข้อ 12 

       
   13 ) โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งถั ง เก็ บ น้ า ขน าด  100  ล บ .ม .  

พร้อมเจาะน้ าและติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บน้ า
ให้บริการชุมชนในเขตเทศบาล (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ  
ลานกีฬาบ้านไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหาร อ าเภอ 
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏ
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 
15 ข้อ 13 

จ านวน 850,000 บาท 

       
   14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร 

ลึก เฉลี่ ย  0 .40 เมตร หนา 0 .10 เมตร ยาว 50 เมตร  
(สถานที่ ก่อสร้าง บริ เวณ เลี่ยบถนน ซอย 3  หมู่ที่  12  
ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 16 ข้อ 14 

จ านวน 125,000 บาท 

       
   15) โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โอ เวอ ร์ เล ย์ ) พ ร้ อมตี เส้ น จ ราจ ร  ขน าด กว้ าง เฉลี่ ย  
4.00-5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 2  หมู่ที่  5  ต.ป่าไผ่ ) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 

จ านวน 337,000 บาท 



222 

 

1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 16 ข้อ 15 
       
   16 ) โครงการก่อสร้างถนน คสล . พร้อมตี เส้น จราจร  

ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณบ้านนายศรีชม  ดวงบาล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 17 ข้อ 16 

จ านวน 190,000 บาท 

       
   17) โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ า คศล. ทั้งสองข้างทาง 

กว้ าง 0 .50  เมตร  ยาว 427  เมตร  หนา 0 .12 เมตร     
(สถานที่ด าเนินการ ตั้งแต่ถนนป่าช้า-สายเมนหลักหนองทราย 
หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 17 ข้อ 17 

จ านวน 750,000 บาท 

    
 
 
 

   

   18) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 10x14 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองเที่ยง 
หมู่ 10  ต.ป่าไผ่) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 18 ข้อ 18 

จ านวน 1,200,000 บาท 

       
   19) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง  0.40 เมตร 

ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 316 เมตร และ
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์ ) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 322 เมตร 
ห น า  0 .05  เม ต ร  ห รื อ พ้ื น ที่ ด า เนิ น ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า  

จ านวน 1,240,000 บาท 
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1,288 ตารางเมตร  (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนซอย 3  
หมู่ที่  13  ต.ป่าไผ่ ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่ โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 
18 ข้อ 19 

       
   20) โครงการก่อสร้างฝาปิดรางรินเพ่ือขยายถนน คสล.  

ขนาด 2.30 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 395 เมตร  (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณ เชื่อมบ้านแพะป่าห้า -บ้านแม่ดู่  หมู่ที่  4      
ต.หนองจ๊อม) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 19 ข้อ 20 

จ านวน 850,000 บาท 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รหัสบัญชี 421000) 
จ านวน 250,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น     

   

       

   ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงามที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่ งสิ่งก่อสร้าง    
(รหัสบัญชี 422000) 

จ านวน 250,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงามที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    
เช่น ค่าจ้างออกแบบควบคุมงานประเภทอาคารในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นต้น    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานการเกษตร(รหัส 00250) 

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานการเกษตร ทั้งสิ้น 540,000.-บาท 
 

งานสิ่งเสริมการเกษตร (รหัส 00321) รวม 470,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 470,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 270,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 270,000 บาท 

   1) โครงการจัดท าปุ๋ยหมักเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าปุ๋ยหมักเพ่ือก าจัดขยะ

อินทรีย์  ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม การรณรงค์      
โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น     
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  1 ) ยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่  5  ด้ าน อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 50 ข้อ 1 
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   2) โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าใช้ จ่ ายใน โครงการอบรมและส่ งเสริม
การเกษตรตามหลั กปรัชญ าเศรษฐกิ จพอเพี ยง เช่ น          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบ
พิม พ์  ค่ าพิม พ์ เอกสาร ค่ าวัสดุ อุปกรณ์ ต่ างๆ  ค่ าป้ าย  
ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง 
แม่โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 148 ข้อ 4 

   

       
   3) โครงการแม่โจ้เมืองเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดภัยห่วงใย

สิ่งแวดล้อม     
จ านวน 200,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแม่โจ้เมืองเกษตรอินทรีย์ 
ชีวีปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อม  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร   
ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  1 ) ยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่  5  ด้ าน อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 51 ข้อ 2 
 

   

   4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้า
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มามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน สนับสนุนด้านการบริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้ง
การให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่ส าคัญแก่เกษตรกรใน
ลักษณะบูรณาการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด เชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2 5 6 1 -2 5 6 4 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  5  ด้ า น อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 149 ข้อ 7 

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)    รวม 200,000 บาท 
   ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 33100)   จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น หัวใส่สาย

เอ็น สายเอ็น ใบมีด กรรไกรตัดหญ้า ปูนขาว ยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ     

   

       
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (รหัส 00322) รวม 70,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 70,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 70,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

(รหัสบัญชี 320100) 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ใน
พ้ืนที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจ
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หน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 50,000 บาท 

   1) โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ เช่น      

ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ าพาหนะวิทยากร ค่ าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสาร
อบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 150 ข้อ 8 

   

       
 
 

  2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพ่ือใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ระ ร าช ด า ริ ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ รั ต น ร าช สุ ด า ฯ  เช่ น               
ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ าพาหนะวิทยากร ค่ าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสาร
อบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 149 ข้อ 6 
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ส่วนที่ 3 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 รายรับจริง ประมาณการปี   
2562  ปี  2560 ปี  2561 

๑. หมวดรายได้    
    ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า 23,660,000.- 30,000,000.- 30,000,000.- 
    ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 459,000.- 10,000.- 10,000.- 
    ประเภทก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 5,620,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 
    ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
๒. หมวดรายได้อื่น    
    บ าเหน็จรางวัล 20% 2,800,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 
    เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น 30% 4,200,000.- 4,500,000.- 4,500,000.- 
    ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% 7,000,0000.- 7,500,000.- 7,500,000.- 

รวมรายรับ 43,759,000.- 50,030,000.- 50,030,000.- 
 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 รายจ่ายจริง ประมาณการปี   
2562  ปี  2560 ปี  2561 

    งบกลาง 14,375,000.- 14,277,600.- 10,292,567.- 
    งบบุคลากร 2,865,000.- 2,830,000.- 2,820,000.- 
    งบด าเนินงาน 2,133,400.- 2,263,000.- 2,260,000.- 
    งบลงทุน 55,000.- 70,000.- 70,000.- 
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    งบรายจ่ายอื่น 14,071,000.- 15,074,800.- 15,074,800.- 

รวมรายจ่าย 33,499,400.- 34,515,400.- 30,517,367.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงแม่โจ้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลเมอืงแม่โจ ้

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่
 

 ประมาณการรายไดร้วมทั้งสิ้น  50,030,000.- บาท  แยกเป็น 

 ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า                     จ านวน      30,000,000.-  บาท 
 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   จ านวน          10,000.-  บาท 
 ประเภทก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด         จ านวน      5,000,000.-  บาท 
  ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด                     จ านวน          20,000.-  บาท 

บ าเหน็จรางวัล 20% จ านวน      3,000,000.-  บาท 

เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น 30% จ านวน      4,500,000.-  บาท
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ านวน      7,500,000.-  บาท  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งบประมาณการรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 30,517,367.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. งบกลาง 
     1.1 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น         

พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา   
ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1324 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2561 

      ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานสถานธนานุบาล 
 

     1.2 ประเภทเงินส ารองจ่าย 
      เพ่ือจ่ายในกรณีที่จ าเป็น หรือไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

    ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานสถานธนานุบาล         
     

     1.3 ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย  

จ ากัด (มหาชน), ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ต่างๆ     
ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าสัญญากู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ 

    ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานสถานธนานุบาล 
 

2. งบบุคลากร 
     2.1 หมวดงบบุคลากร 
           2.1.1 ประเภทค่าจ้างประจ า 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้กับพนักงานสถานธนานุบาล            
ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. 

    ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
         

          2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจ าต าแหน่ง  
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ
สถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

3. งบด าเนินงาน 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 
รวม 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวน 
 
 
 
 

 

รวม 
รวม 

10,292,567.- 
282,567.- 

 
 
 
 
 
 

10,000.- 
 
 
 

10,000,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,820,000.- 
2,820,000.- 
2,700,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

 

120,000.- 
 
 
 
 
 

2,260,000.- 
1,163,000.- 

บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
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     3.1 หมวดค่าตอบแทน 
          3.1.1 ประเภทเงินค่าช่วยเหลือบุตร 

        เพ่ื อจ่ าย ให้ แก่พนั ก งานสถานธนานุ บ าลที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิน                
ค่าช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

          3.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
        เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

          3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
        เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

          3.1.4 ประเภทค่าอาหาร 
        เพ่ื อจ่ ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการ  ให้ แก่พนั กงาน           
สถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่างของพนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

          3.1.5 ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด 
        เพ่ือจ่ายให้แก่คณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลที่
ปฏิบัติหน้าที่ในวันจ าหน่ายทรัพย์หลุด ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

          3.1.6 ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล หรือ    
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ และค่าเงินรางวัลส าหรับพนักงาน        
สถานธนานุบาลในการตรวจสอบทรัพย์รับจ าน า  ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท. 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

          3.1.7 ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท. 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 

 
 

1,000.- 
 
 
 
 
 

50,000.- 
 
 
 
 
 

200,000.- 
 
 
 
 

250,000.- 
 
 
 
 
 

30,000.- 
 
 
 
 
 

150,000.- 
 
 
 
 
 
 

66,000.- 
 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

  3.1.8 ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 
ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจ า  ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

  3.1.9 ประเภทค่าเช่าบ้าน 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายไดต้ามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.   
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

  3.1.10 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน   
สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.   
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

 3.2 หมวดค่าใช้สอย 
          3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
                 3.2.1.1 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ในการท าสัญญา     
          เงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมในการ   
          เข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของพนักงาน 
          สถานธนานุบาล และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
          ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

  3.2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในการท าสิ่งของต่างๆ 
หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน   
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

  3.2.1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้ งโรงรับจ าน าของ          

สถานธนานุบาล 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

  

  3.2.1.4 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 
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        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล         
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

  3.2.1.5 ค่ารับวารสาร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารับวารสารต่าง ๆ 

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

   3.2.1.6 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลให้แก่
เทศบาลเมืองแม่โจ้  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

  3.2.1.7 ค่าเช่าที่ดินของที่ราชพัสดุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของที่ราชพัสดุของสถานธนานุบาล 

ให้แก่กรมธนารักษ์  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

  3.2.1.8 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 
        เพ่ือจ่ายให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี 
และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล   
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

  3.2.1.9 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าบ ารุ งรั กษาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ของ        

สถานธนานุบาล 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

   3.2.1.10 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสถานธนานุบาล    
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 
 

          3.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
                   3.2.2.1 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์        
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

 3.2.2.2 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ  

 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

รวม 
จ านวน 

 
 
 

จ านวน 
 

 
 
 

5,000.- 
 
 
 

15,000.- 
 
 
 

200,000.- 
 
 
 
 

40,000.- 
 
 
 
 

50,000.- 
 
 
 
 

10,000.- 
 
 
 
 
 
 

60,000.- 
20,000.- 

 
 
 

20,000.- 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 

บาท 



263 
 

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

 3.2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

           3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
                   3.2.3.1 ประเภทค่ารับรอง 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
         

3.2.4 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

  3.2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่ พักให้แก่

พนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

        3.2.4.2 ประเภทค่าวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 
ของทุกปี 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

     3.3 หมวดค่าวัสดุ                        
           3.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  ตั๋วรับจ าน า 
ใบเสร็จรับเงิน ซองหรือถุงใส่ทรัพย์รับจ าน า กระดาษเอสี่ กระดาษ
ต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่อเนื่อง น้ าดื่ม ฯลฯ ของสถานธนานุบาล 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

          

3.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุของและอุปกรณ์ท าความสะอาด หัวแก๊ส
พร้อมถัง  จาน ชาม กระดาษช าระ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล   
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
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3.3.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
        เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่าวัสดุและอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ เกี่ ยวกับกิจการ    
สถานธนานุบาล 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

3.3.4 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  หั วพิมพ์หรือแถบพิมพ์       
หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ของสถานธนานุบาล  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

3.3.5 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น ไม้ต่างๆ สี อิฐ ท าน้ า 
อุปกรณ์ประปา เหล็ก ปูน ทราย ตะปู ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

3.3.6 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 
 
 

     3.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
3.4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์      
และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ใช้ในราชการเทศบาล ฯลฯ ของสถานธนานุบาล 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

3.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ที่ใช้ในส านักงานสถานธนานุบาล       
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

3.4.3 ประเภทค่าไฟฟ้า 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในในส านักงานสถานธนานุบาล  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
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3.4.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

3.4.5 ประเภทค่าสื่อสารและโทรคมนาคม          
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการและค่าสื่อสารต่าง ๆ ฯลฯ   
ของสถานธนานุบาล  
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

4. งบลงทุน 
   4.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        4.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
        ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า    
19 นิ้ว) 
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก        
(4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz 
        - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้. 
          1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
          2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics Processing ที่ ส า ม า ร ถ ใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
        - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

รวม 
รวม 
รวม 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

5,000.- 
 
 
 
 
 

 
70,000.- 
70,000.- 
70,000.- 
25,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
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        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
        - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface)        
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
        - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม้น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 
        4.1.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้ น 
จ านวน 2 เครื่อง 
        - มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
        - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (column) 
        - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว 
ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
        - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย
กว่า 360x360 dpi 
        - มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 
            

5. งบรายจ่ายอ่ืน 
     5.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน 

5.1.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ    
        เพ่ือจ่ายให้แก่ส านักงาน จ.ส.ท. ตามท่ีก าหนดให้จ านวนแต่ละปี 
ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1380 ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2561 
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

5.1.2 ประเภทบ าเหน็จรางวัล 20% 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี ให้แก่ จังหวัด เทศบาล พนักงาน      
สถานธนานุบาล และส านักงาน จ.ส.ท. 
ตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15,074,800.- 
 74,800.- 

 
 
 
 
 

3,000,000.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

บาท 
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5.1.3 ประเภทเงินท านุบ ารุงท้องถิ่น 30% 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ให้แก่เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  

 

5.1.4 ประเภททุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนด าเนินการ ให้แก่สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 

จ านวน 
 

 

4,500,000.- 
 
 
 

7,500,000.- 
 

 

บาท 
 
 
 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                                                                             แผนงาน 

                       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหาร 
แผนงานการ

พาณิชย์ รวม 

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 282,567 .-  282,567.- 
ประเภทเงินส ารองจ่าย 10,000.-  10,000.- 
ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 10,000,000.-  10,000,000.- 

งบบุคลากร เงินเดือน ประเภทค่าจ้างประจ า  2,700,000.- 2,700,000.- 
ประเภทเงินเพิ่มเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร  180,000.- 120,000.- 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทเงินค่าช่วยเหลือบุตร  1,000.- 1,000.- 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  50,000.- 50,000.- 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  200,000.- 200,000.- 
ประเภทค่าอาหาร  250,000.- 250,000.- 
ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด  30,000.- 30,000.- 
ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่  150,000.- 150,000.- 
ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย  66,000.- 66,000.- 
ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม  270,000.- 270,000.- 
ประเภทค่าเช่าบ้าน  50,000.- 50,000.- 
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  96,000.- 96,000.- 
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                                                                             แผนงาน 

                       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหาร 
แผนงานการ

พาณิชย์ รวม 

งบด าเนินงาน 
 

ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  382,000.- 382,000.- 
ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  60,000.- 60,000.- 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  5,000.- 5,000.- 
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 105,000.- 105,000.- 

ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  200,000.- 200,000.- 
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.- 20,000.- 
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  20,000.- 20,000.- 
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  50,000.- 50,000.- 
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  50,000.- 50,000.- 
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  10,000.- 10,000.- 

ค่าสาธารณูปโภค ประเภทเงินค่าไปรษณีย ์  5,000.- 5,000.- 
ประเภทเงินค่าน้ าประปา  15,000.- 15,000.- 
ประเภทเงินค่าไฟฟ้า  150,000.- 150,000.- 
ประเภทค่าโทรศัพท ์  20,000.- 20,000.- 
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  5,000.- 5,000.- 
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  70,000.- 70,000.- 

 
 

     

                                                                             แผนงาน 

                       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหาร 
แผนงานการ

พาณิชย์ รวม 

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ  74,800.- 74,800.- 
  ประเภทบ าเหน็จรางวัล 20%  3,000,000.- 3,000,000.- 
  ประเภทเงินทุนุบ ารุงท้องถิ่น 30%  4,500,000.- 4,500,000.- 
  ประเภททุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50%  7,500,000.- 7,500,000.- 

 

 

 

 

 


