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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

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

 

แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00220)  

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานสาธารณสุข ทัง้สิ้น 6,890,740.-บาท 
  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหสั 00221) รวม 6,890,740 บาท 
    

 งบบุคลากร (รหัสบญัชี 520000) รวม 1,162,840 บาท 
     
  หมวดเงินเดือนฝา่ยประจ า (รหัสบญัชี 522000) รวม 1,162,840 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบญัชี 220100) จ านวน 998,640 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกอง

ส าธารณ สุ ข ฯ  แล ะ เงิน ป รับ ป รุ ง เงิน เดื อ น ป ระจ าปี  
ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  

   

       
   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 75,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ

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

   

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

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

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือบรรดา
รายจ่ายต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 50,000 บาท 

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

   

       

   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบญัชี 310400) จ านวน 48,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ

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

       

   ประเภทเงินชว่ยเหลือการศกึษาบุตร (รหสับัญชี 310500) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้บริหาร 

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

   

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

   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(รหัสบัญชี 320100) 

รวม 530,000 บาท 

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

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

     100,000  
 
 
 
 
 
 

     20,000  
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า  
ในพื้นที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่ เป็นภารกิจใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี ้
 

4) ค่าประกันภัยรถยนต ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ  
ในกลุ่มที่ 2 ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะ
การใช้งานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติ เหตุได้
มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ตามปกติ และเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้างและหรือจ านวน
มากดังนี ้ 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะการใช้งาน
ในสถานการณ์ฉุกฉินหรือสถานการณ์พิเศษซึ่งมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถพยาบาล รถยนต์
ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รดยนต์ดับเพลิง เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่ใช้เพื่อการบรรทุกวัตถุ
และหรือวัสดุอันตราย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ ามัน รถยนต์
บรรทุกสารเคมี รถยนต์บรรทุกก๊าซ เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ในลักษณะที่เป็นรถยนต์
โดยสารและหรือรถยนต์บัสโดยสาร จ านวนตั้งแต่ 20 ที่นั่ง  
ขึ้นไป   
5) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส ารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยท าการ
ส ารวจปีละ 2 ครั้ง 
6) ค่าเช่าทรัพย ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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 ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศฆ่าเชื้อก าจัดกลิ่นในห้องน้ า ฯลฯ  
ที่ เทศบาลท าการเช่ามาเพื่อด าเนินงานภายในขอบเขต
ภาระหน้าที่ของเทศบาล  

  

       

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 

รวม 1,832,000 บาท 

   1) โครงการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจ าปี 2562   

จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
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 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 91 ข้อ 1 

   

       
    

2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2562   

 
จ านวน 

 
20,000 

 
บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี  2562 ในการ 
จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็น 
ค่าจัดท าสื่อป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่ าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ า เป็ น  ถื อปฏิบั 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) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 91 ข้อ 2 

       
   3) โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย

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

   

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

โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  
ค่าอบรมเพิ่มความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 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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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลีนิกชุมชนเทศบาลเมือง
แม่ โจ้ โดยจ่ าย เป็นค่ าจ้ างเหมาแพทย์ที่ ม าปฏิบั ติ งาน          
ค่ าจั ด ซื้ อ ย าและ เวชภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ  ค่ าป ระชาสั มพั น ธ์            
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 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) โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้น

คืนชีพขั้นพื้นฐาน   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 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 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ 
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 92 ข้อ 4 

   

    
 
 

   

   7) โครงการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์การใช้

ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
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สัมพันธุ์  โดยจ่ายเป็นค่ าจัดท าสื่ อป้ ายประชาสัมพันธ์          
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) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 93 ข้อ 5 

       
   8) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา

หมู่บ้าน สู่น้ าประปาด่ืมได้    
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาน้ าประปาดื่มได้ 
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ 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
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ 
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 93 ข้อ 6 

   

       
   9) โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์   

ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ 
โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ารับรอง  ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
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พิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ 
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน หน้า 94 ข้อ 7 

       
   10) โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

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

   

       
   11) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่

ผู้ประกอบการด้านอาหาร   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร
ไอ โอดี น  ในการจั ดกิ จกรรมอบรม  ป ระชุม  สั มมนา          
การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ า เป็ น  ถื อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  

   



164 

 

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 

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

   

       
   13) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพ ติ ด  ใน การจั ด กิ จก 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  ถื อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 95 ข้อ 10 
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   14) โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า   
จ านวน 50,000 บาท 

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

   

       
   15) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายให้ท า

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดกิจกรรมฉีควัคซีน ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น    
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (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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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ ค่าจัดท าสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 97 ข้อ 13 

   

       

   17) โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    

จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร
ไอ โอดี น  ในการจั ดกิ จกรรมอบรม  ป ระชุม  สั มมนา          
การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ า เป็ น  ถื อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 98 ข้อ 14 

   

       

   18) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพที่ด ี จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ

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

       

   19) โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน   

จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย) โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา การรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายไวนิล ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ฯลฯ 
แล ะค่ า ใช้ จ่ าย อื่ 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 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ 
การจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 99 ข้อ 16 

   

       
   20) โครงการตลาดสดปลอดภัย จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสดปลอดภัย 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 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน หน้า 99 ข้อ 17 

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

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 2,500,000 บาท 
       
   ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 330100) จ านวน 250,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ 

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

   

       

   ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้

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

   

    
 

   

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

แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบ้ือง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
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   ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 330700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (รหัสบญัชี 330800) จ านวน 530,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรอืการแพทย์  

(รหัสบัญชี 330900) 
จ านวน 500,000 บาท 

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

   

       
   ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 331000) จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ า พันธุ์พืช 

พันธ์ุไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบญัชี 331100) จ านวน 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น พู่กัน สี แบบ

พิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียนป้าย 
ฯลฯ 

   

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

ชุดปฏิบัติงาน ชุดป้องกันสารเคมีใช้ส าหรับงานฉีดพ่นสารเคมี 
เสื้ อแขนยาวหรือแขนสั้ 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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   ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ

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

   

       
   ประเภทวสัดุอืน่ๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

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

   

       

 งบลงทุน (รหสับัญชี 540000) รวม 607,900 บาท 
        

  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 607,900 บาท 
      

   ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) รวม 130,700 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 24,500 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน สามารถปรับระดับขึ้นลง

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

   

       

   2) ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์    จ านวน 95,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

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

       

   3) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ชั้น จ านวน 11,200 บาท 
   เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ อตู้ เหล็ก  2 ชั้น  ขนาดไม่ เกินกว่า  

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

   

   ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง (รหัสบญัชี 410500) จ านวน 17,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อรอกขนาด 5 ตัน จ านวน 1 ตัว จ านวน 17,000 บาท 
   เพื่ อ จ่ 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 าหนดเป็นขนาดน้าหนักขัน้ต่ าที่ยกได ้
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
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(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  7  
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบ
ชุมชน  หน้า 100 ข้อ 18 

       
   ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี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
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB 
- มีหน่ วยความจ าหลัก  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
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 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
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- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจ านวน 1 หน่วย 
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  2561  สอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 85 ข้อ 4    

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

800 VA จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  2561  สอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (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 

   เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจัดซื้ อ เครื่อ งวัดระดับน้ าตาลใน เลือด   
พ ร้ อ ม ชุ ด ต รวจ  จ าน วน  2  ชุ ด  ชุ ด ล ะ  3 ,0 0 0  บ าท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้  
- ตัวเครื่องมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในรถพยาบาล 
- ใช้วัสดุแผ่นทดสอบจ าเพาะซึ่งสามารถซึมซับเลือดเข้าเครื่อง
เพื่อที่เครื่องจะวิเคราะห์หาระดับน้ าตาล  
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- สามารถใช้เลือดจากเส้นเลือดฝอย (Capillary) บริเวณนิ้ว
มือหรือแขนในการตรวจได ้  
- ใช้เวลาในการอ่านค่าไม่เกิน 10 วินาที  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561และมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอแก่การบริการประชาชน    
จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 100 ข้อ 19 

       

   2) ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดและสัญญาณชีพจร (Pulse Oximeter)      

จ านวน 7,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร จ านวน 2 ชุด ชุ ด ล ะ 
3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้  
- เป็นเครื่องขนาดเล็กท างานด้วยแบตเตอรี ่   
- ใช้วิธีการตรวจวัดซึ่งมีความแม่นย าสูงขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
- สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (SpO2) ได้ต้ังแต่ 1-100 เปอร์เซ็นต ์
- มีความถูกต้องในการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนโดย
คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±2%   
- สามารถตรวจวัดและแสดงสัญญาณชีพจร (Pulse) ได้ต้ังแต่  
30 ถึง 240 ครั้งต่อนาที หรือ กว้างกว่า   
- มีความถูกต้องในการวัดอัตราการเต้นของชีพจรโดย
คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±2% หรือ ±2 bpm   
- มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน 
ในเลือด (SpO2) และสัญญาณชีพจร (Pulse) มีค่าผิดปกติ 
ซึ่ งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และ        
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน จึงขอจัดซื้ อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
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ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  
หน้า 101 ข้อ 20   

       
   3) ค่าจัดซื้อชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัดรัดและ

หมอนล็อกศีรษะ  
จ านวน 12,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัดรัด
และหมอนล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด ชุดละ 12,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้  
- ท าด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและ
สามารถกันน้ าได ้  
- 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 รับขนาดและมี อุ ป กรณ์ ล็ อก ได้  
จ านวน 3 เส้น 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และ       
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอแก่การให้บริการ
ประชาชน จึงขอจัดซื้ อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  
หน้า 101 ข้อ 21  

   

   4) ค่าจัดซื้อชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical Collar) จ านวน 2,700 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดป้องกันกระดูกเคลื่อน 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 าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอแก่การให้บริการประชาชน 
จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 102 ข้อ 22 

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

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

จ านวน 95,000 บาท 

       
   ประเภทครุภณัฑอ์ื่น (รหัสบัญชี 411700) รวม 250,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเต็นท ์ขนาด 4*6 เมตร จ านวน 10 ชุด  จ านวน 250,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ขนาด 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 าน วน 
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 น้ิว 
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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
ครุภณัฑ ์ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และ       
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอแก่การให้บริการ
ประชาชน จึงขอจัดซื้ อในราคาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 86 ข้อ 6  

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

 


