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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

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

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(รหัส 00310) 

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งสิ้น 25,917,500.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (รหสั 003111) รวม 11,502,500 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบญัชี 520000) รวม 3,721,000 บาท 
     
  หมวดเงินเดือนฝา่ยประจ า (รหัสบญัชี 522000) รวม 3,721,000 บาท 
       
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบญัชี 220100) จ านวน 1,600,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองช่าง 

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

   

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

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

   

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

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

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

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

   

       
   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  

(รหัสบัญชี 220500) 
จ านวน 10,000 บาท 

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

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบญัชี 220600) รวม 1,400,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราวสังกัด

กองช่าง ได้แก ่
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ วไปตามอัตราที่ ก าหนด       
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 216,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้างชั่วคราว

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

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

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) 
จ านวน 250,000 บาท 

   1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจ าปี 2562 ส าหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และมี สิ ท ธิ์ ได้ รับ  เพื่ อ เป็ น การส่ ง เส ริม การปรับป รุ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชและเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและ
นายตรวจของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทน
เป็นผู้ตรวจแบบแปลนและให้แต่ละคนได้รับในอัตราที่เท่ากัน
ได้รับจากผู้ขอใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา39 ทวิ      
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายน้ี  
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   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 100,000 บาท 

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

       
   ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบญัชี 310400) จ านวน 114,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ

ค่าผ่อนช าระเงินกู้ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญกองช่าง   
ซึ่ งมี สิท ธิ เบิ ก ได้ ตามระเบี ยบ  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

   

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

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

   

       
   ประเภทเงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 

310600) 
จ านวน 150,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
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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เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนังสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ 
 
2) ค่าซักฟอก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ 
 
 
3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างใน
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 าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
 
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ้
 
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท 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

 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

590,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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พื้นที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ้
 
6) ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์      
ตัดหญ้ า ค่ าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  สวนไม้ประดับ 
สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท า
ความสะอาด ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ค่าจ้าง
เหมา     
  
 
 
7) ค่าจ้างเหมาในการออกแบบ จ้างควบคุมงานให้แก่เอกชน 
หรือนิติบุคคล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการออกแบบ จ้างควบคุมงาน
ให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ   
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้ 

 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 

       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า

ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
จ านวน 100,000 บาท 

   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก
ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 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 แก้ไขเพิ่มเติม 
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

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

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่
ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 5,090,000 บาท 
       
   ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 330100) จ านวน 100,000 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 1,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จ านวน 50,000 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 1,550,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี 

แปรงทาสี ค้อน ตะปู กระเบ้ือง ขวาน ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 330700) จ านวน 300,000 บาท 
   เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
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   ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (รหัสบญัชี 330800) จ านวน 500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
   

       

   ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 331000) จ านวน 900,000 บาท 
   เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าวั สดุ ก าร เกษตร เช่ น  สายยางรดน้ า  

พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ 
ฯลฯ 

   

       

   ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบญัชี 331100) จ านวน 500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น พู่กัน สี  

แบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ค่าแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียน
ป้าย ฯลฯ 

   

       

   ประเภทวสัดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จ านวน 30,000 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 ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ถุงมือ แว่นตา 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่  
มท 0307/ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 

   

       
   ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 60,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกส าหรับ

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

   

       
   วัสดุอื่นๆ (รหสับัญชี 331700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

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

โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการใช้
บริการ เช่น   ค่ าเช่ าเครื่อง ค่ าเช่ าหมายเลขโทรศัพท์          
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล 

   

       

   ประเภทค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  
(รหัสบัญชี 340500) 

จ านวน 20,000 บาท 

 
 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ
รายจ่ายประเภทนี้  

   

       

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ตู้ละ 5,500 บาท 
จ านวน 5 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - มีมือจับชนิดบิด    
 - มีแผ่นชั้นปรบัระดับ 3 ชิ้น    
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก.)  
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี หน้า  87  ข้อ 1 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 

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

   

       
 งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) จ านวน 20,000 บาท 
       
  หมวดรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 551000) จ านวน 20,000 บาท 
       
   ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ

พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 510100) 

จ านวน 20,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
และพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาล  
- เพื่ อศึกษาถึงความ พึ งพอใจของผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของเทศบาล  

- - เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรการ 
ให้บริการของเทศบาล 

-  

   

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน (รหัส 00312) รวม 14,415,000 บาท 
       
 งบลงทุน (รหสับัญชี 540000) รวม 14,415,000 บาท 
       
  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 13,915,000 บาท 
       
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหสับัญชี 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) เพิ่มเติม (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) เพิ่มเติม (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 หรือพื้นที่ด 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) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 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 รือพื้ 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) เพิ่มเติม (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 หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,449 ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้าง 
ถนนซอย 8  หมู่ที่ 3  ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จ านวน 900,000 บาท 
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การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
หน้า 11 ข้อ 5 

    
 
 

   

   6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง  
3.50 เมตร ยาว  196 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  686 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหน้าบ้านนางสุรีรัตน์  ถึง บ้านนายสุริน หมู่ที่  4  
ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (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 หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  800.00 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอยคีรียาเพลส์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (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 หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอยกันเอง หมู่ที่  5 ต.หนองหาร) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (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
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 13 ข้อ 9 

จ านวน 750,000 บาท 

    
 
 
 
 

   

   10) โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมถมดินขยายถนน
เพื่อป้องกันตลิ่งพัง ยาว 86 เมตร ตามแบบที่เทศบาลเมือง  
แม่โจ้ก าหนดจ านวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเลียบ 
ล าน้ าค าวต่ อ จ าก เดิ ม -ส ะพ าน บ้ าน วั งป้ อ ง  ห มู่ ที่  6  
ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (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 
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  402 ตารางเมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
หนา0.10 เมตร ยาว 115 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน
ข้ างบ้ าน โสภณ  หมู่ ที่  9  ต .หนองหาร) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (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 หรือพื้นที่ด 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) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 โครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 15 ข้อ 12 

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

พร้อมเจาะน้ าและติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บน้ า
ให้บริการชุมชนในเขตเทศบาล (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ  
ลานกีฬาบ้านไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหาร อ าเภอ 
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏ
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 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 บริเวณ เลี่ยบถนน ซอย 3  หมู่ที่  12  
ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 
4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 16 ข้อ 14 

จ านวน 125,000 บาท 

       
   15) โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โอ เวอ ร์ เล ย์ ) พ ร้ อ มตี เส้ น จราจร  ขน าดกว้ าง เฉลี่ ย  
4.00-5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 2  หมู่ที่  5  ต.ป่าไผ่) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 

จ านวน 337,000 บาท 
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1 โครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 16 ข้อ 15 
       
   16 ) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตี เส้น จราจร  

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

จ านวน 190,000 บาท 

       
   17) โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ า คศล. ทั้งสองข้างทาง 

กว้าง 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) เพิ่มเติม(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) เพิ่มเติม (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  เมต ร  ห รื อพื้ น ที่ ด า เนิ น ก ารไม่ น้ อ ยก ว่ 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 เทศบาลเมืองแม่โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 
18 ข้อ 19 

       
   20) โครงการก่อสร้างฝาปิดรางรินเพื่อขยายถนน 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) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 19 ข้อ 20 

จ านวน 850,000 บาท 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รหัสบัญชี 421000) 
จ านวน 250,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น     

   

       

   ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงามที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งก่อสร้าง    
(รหัสบัญชี 422000) 

จ านวน 250,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงามที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    
เช่น ค่าจ้างออกแบบควบคุมงานประเภทอาคารในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นต้น    

   

 


