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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

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

 

แผนงานการศึกษา(รหัส 00210) 

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานการศึกษา ทั้งสิ้น 19,765,458.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหสั 00211) รวม 13,315,620 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบญัชี 520000) รวม 2,337,500 บาท 
       
  หมวดเงินเดือนฝา่ยประจ า (รหัสบญัชี 522000) รวม 2,337,500 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบญัชี 220100) จ านวน 1,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง

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

   

       
   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่

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

   

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

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

    
 
 
 

   

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบญัชี 220600) รวม 1,055,500 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน  

2) ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างทั่ วไป  ตามอัตราที่ ก าหนด  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง รวม 180,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้างพนักงาน

ชั่วคราว ได้แก่ 
1) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

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

   

       
   ประเภทเงินอืน่ๆ (รหัส 221100) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายไดต้าม

อัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี ้

   

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

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

   

    
 
 
 
 

   

   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบญัชี 310400) จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่า

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

   

       
   ประเภทเงินชว่ยเหลือการศกึษาบุตร (รหสับัญชี 310500) จ านวน 60,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานเทศบาล

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

   

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

(รหัสบัญชี 320100) 
รวม 2,200,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น เทศบัญญัติ
งบ ป ระ ม าณ ราย จ่ า ย ป ระ 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 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ 
 
3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง 
ใน ก ารจั ด ท าสื่ อ ป ระ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่นพับ 
ค่าล้างอัดขยายรูปถ่า ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
 
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องมือ
เครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ ที่ เทศบาลท าการเช่ามาเพื่ อ
ด าเนินงานภายในขอบเขตภาระหน้าที่ของเทศบาล 
 
5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ้ 
 
6) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เช่น ครูผู้ช่วย นักการภารโรง คนสวน  
แม่ครัว ฯลฯ ค่ าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ และ
อินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา

 
 

จ านวน 
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ต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ในพื้นที่
สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 

 
 
 

 
 
 

       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
 

รวม 120,000 บาท 

   1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 

จ านวน 20,000 บาท 
 

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

   

    
 
 

   

   2) ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงาน ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง 
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กผู้ และที่ได้รับค าสั่งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พั ก  ค่ าบริการจอดรถ  ณ  ท่ าอากาศยานค่ าผ่ านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
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   3) โครงการเพ่ิมศักยภาพเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนในเขต

เทศบาลเมืองแม่โจ้เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ   
ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากรของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 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 ารุงรักษาและซอ่มแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 790,000 บาท 
       
   ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 330100) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ  

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

   

    
 
 

   

   ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ 

หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน พัด ฯลฯ 
   

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

   

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

แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบื้อง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 330700) จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ 

ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (รหัสบญัชี 330800) จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 331000) จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ า พันธุ์พืช  

พันธ์ุไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรอืการแพทย์ (รหัสบญัชี 330900) จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ ายาฆ่าเช้ือ

โรคยาสามัญประจ าบ้าน เวชภัณฑ์ ยาส าหรับปฐมพยาบาลเด็ก
ปฐมวัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ 
 

   

   ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบญัชี 331100) จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่ อจ่ายเป็นวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น  พู่ กัน  สี  

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

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

   

       
   ประเภทวสัดุอืน่ๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ

กลุ่มใดๆ ได้ 
   

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

แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
30,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วยมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผลวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
       2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 
       3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
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 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  27 ข้อ 2 
 

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

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

เครื่อง เครื่องละ 42,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว ระบบ3 LED สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2. ใชL้CD 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) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า  28 ข้อ 4 
 

   

   2) ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง  จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ 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) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) ยุท ธศาสตร์ที่  3  
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  28 ข้อ 5 

   

       
   ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) จ านวน 10,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที ่จ านวน 2 เครือ่ง จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 

5,000 บาท  ใช้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งป่าเก็ด 
ซึ่งไม่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการ
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ติดต่อประสานงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  29 
ข้อ 6 

       
   ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบญัชี 410600) จ านวน 29,000 บาท 
   1 ) ค่ าจั ดซื้ อพั ดลมระบายอากาศติ ดผนั ง  ขน าด  8  นิ้ ว  

จ านวน 12 ตัว  
จ านวน 10,800 บาท 

   เพื่อจัดซื้อพัดระบายอากาศติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 12 ตัวๆ 
ละ 900 บาท เพื่อติดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
-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 
ซึ่งไม่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการ
ติดต้ัง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห และชุมชนทุ่งป่าเก็ด 
จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  29 ข้อ 7 
 

   

   2)ค่ าจัดซื้ อพั ดลมระบายอากาศติดกระจก  ขนาด 8 นิ้ ว  
จ านวน 8 เครื่อง  

จ านวน 7,200 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 นิ้ว กว้าง 24 
ซม. จ านวน 8 เครื่อง เครื่องละ 900 บาท เพื่อติดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนทุ่งป่าเก็ด โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
- 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 าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ใน ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งป่าเก็ด จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น 
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าจั งห วัด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  30 ข้อ 8 

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

เพื่อติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯชุมชนแม่เตาไห โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
- 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 
ซึ่งไม่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแม่เตาไห จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า  30 ข้อ 9 

   

       
   ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) จ านวน 29,000 บาท 
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   1) ค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้าฝาบนถังคู่ ขนาด 17 กิโลกรมั
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 15,000 บาท 

   เพื่อจัดซื้อพัดเครื่องซักผ้าแบบ 2 ฝาบน จ านวน 1 เครื่อง  
ใช้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯชุมชนแม่เตาไห โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
- ถังซักขนาดใหญ่พิเศษ สามารถซักผ้านวมเตียงใหญ่ได้ถึง 2 ผืน
ในการซักครั้งเดียว 
- ความจุในการซัก 17.0 กก. ความจุในการปั่นแห้ง 12.0 กก. 
- จานซักทรงพลัง บีท เบลด ช่วยเพิ่มพลังในการซัก ท าให้ผ้า
สะอาดยิ่งขึ้น 
- แอร์ เจ็ต ดราย (Air Jet Dry) ผ้าแห้งไวยิ่งขึ้น  
- พลังป่ันแรงสูงสุดถึง 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
จัดซื้อเพื่อใช้ส าหรับท าความสะอาดผ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนทุ่งป่าเก็ด จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  31 
ข้อ 10 

   

    
 
 
 
 

   

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

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

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่น ปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

จ านวน 220,120 บาท 

       
 งบเงนิอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 7,245,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบญัชี 561000) จ านวน 7,245,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ (รหสับัญชี 610200) จ านวน 7,245,000 บาท 
   1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการอาหาร

กลางวัน 
จ านวน 7,245,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส 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 

 
 งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) จ านวน 30,000 บาท 
       

  หมวดรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 551000) จ านวน 30,000 บาท 
       

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

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรายช่ัวโมง  เพื่อสอน
พิเศษในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ าสอนพิ 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 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่ งพิมพ์  ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ที่ เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
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และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1และ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒ 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) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  32  ข้อ 12 

       

   2) โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กถึงครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ    
ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร                
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ปรากฏใน
แผนพัฒ 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 

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

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินการศึกษาภายในของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่ายเป็นค่าการอบรม 
ประชุม สัมมนา ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ จัดท า
เอกสารต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าจั งห วัด 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 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่าน

ประสบการณ์จริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง นอกห้องเรียน  
โดยจ่ายเป็นค่าการอบรม ประชุม สัมมนา ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าจั งห วัด 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 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก โดยจ่ายเป็น   

ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าเอกสาร  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ปรากฏใน
แผนพัฒ 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 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติประจ าปี 2562 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ค่าจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ ต่ างๆ ในการด าเนินการ ค่ าตกแต่งสถานที่          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่ 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) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 32
ข้อ 13 

   

       
   8) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

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

   

       
   9) โครงการศึกษาดูงานด้านเพิ่มทักษะวิชาการให้แก่เยาวชนใน

เขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานด้านเพิ่มทักษะ
วิชาการให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ        
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 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะทางด้านดนตรีและ
การเคลื่อนไหวส าหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ     
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ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าจั งห วัด 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 

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

   

    
 
 
 
 

   

   12) โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะทางด้านดนตรีส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (วงดุริยางค์) 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะทางด้าน
ดนตรีส าหรับ เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้         
(วงดุริยางค์) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
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ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าจั งห วัด 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 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองแม่ โจ้CUP เช่น  สมนาคุณวิทยากร กรรมการตัดสิน  
ค่าชุดนักกีฬา เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ 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

ศึกษาศูนย์เด็กเล็ก 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานของครูครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
แม่ โจ้  เช่นค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ ารับ รอง ค่ ากระดาษ  
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่าป้าย   ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าจั งห วัด เชี ย งให ม่  

   



154 
 

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 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยใน

ศูนย์เด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ    
ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏใน
แผนพัฒ 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 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการน าครูนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่    
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 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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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการผลิตสื่อการเรียน
การสอน และจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียน
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 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯชุมชนแม่เตาไห และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯชุมชนทุ่งป่าเก็ด 
เช่น  ค่ าจัดการประชุม  ค่ าจัดซื้ อวัสดุและอุปกรณ์ ต่ างๆ  
ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าป้าย  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ       
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า  33 ข้อ 14 

   

       
   19) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,211,200 บาท 
   - เพื่ อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา       

เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 2 แห่ง อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 245 วัน โดยแบ่งเป็น  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนแม่ เตาไห   
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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 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (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 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ชุมชนแม่เตาไห  จ านวน 142 คน แบ่งเป็น 4 รายการ ดังนี้  
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้  ชุมชนแม่ เตาไห   
จ านวน 142 คน เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 28,400 บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้  ชุมชนแม่ เตาไห   
จ านวน 142 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,400 บาท 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้  ชุมชนแม่ เตาไห   
จ านวน 142 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 42,600 บาท 
4) ค่ ากิ จกรรมพัฒ นาผู้ เรียน  อั ตราคนละ 300  บาท /ปี            
โดยแบ่งเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ 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 

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

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ 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) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริมนม 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 านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 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 ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าจั งห วัด เชี ย งให ม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 118 
ข้อ 35 
 

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

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(รหัสบัญชี 411800) 

จ านวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

 


