
หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                5 ต.ค. 61 10131321 7,500.00          ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              5 ต.ค. 61 10131322 15,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 18,000.00              5 ต.ค. 61 10131323 18,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              5 ต.ค. 61 10131323 15,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              5 ต.ค. 61 10131323 15,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                5 ต.ค. 61 10131323 7,500.00          ตุลาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 14,100.00              5 ต.ค. 61 10130480 14,100.00        ตุลาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 98,028.84              5 ต.ค. 61 10130480 98,028.84        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              8 ต.ค. 61 10131324 15,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              8 ต.ค. 61 10131324 15,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              8 ต.ค. 61 10131324 15,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 285,600.00            8 ต.ค. 61 10131325-6 285,600.00      ตุลาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 24,000.00              8 ต.ค. 61 10131325-6 24,000.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,674,200.00         8 ต.ค. 61 10131325-6 1,674,200.00   ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 2,300.00                24 ต.ค. 61 10131348 2,300.00          ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 2,300.00                24 ต.ค. 61 10131348 2,300.00          ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              8 ต.ค. 61 10131328 19,800.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 6,200.00                18 ต.ค. 61 10131341 6,142.06          ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์ คา่จา้งเหมาดูดส่ิงปฏิกลู 83,300.00              8 ต.ค. 61 10131327 82,467.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                11 ต.ค. 61 10131332 7,500.00          ตุลาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              11 ต.ค. 61 10131331 22,500.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              11 ต.ค. 61 10131330 15,000.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข รายจ่ายคา้งจ่าย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                11 ต.ค. 61 10131329 6,000.00          ตุลาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 63,000.00              11 ต.ค. 61 10131333 63,000.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 37,500.00              11 ต.ค. 61 10131336 37,500.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 75,000.00              11 ต.ค. 61 10131334 75,000.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 67,500.00              11 ต.ค. 61 10131335 67,500.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 100,000.00            11 ต.ค. 61 10131338 99,000.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,125,000.00         11 ต.ค. 61 10131337 1,114,485.98   ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 4,000.00                24 ต.ค. 61 10131348 4,000.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                24 ต.ค. 61 10131348 3,500.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 3,500.00                24 ต.ค. 61 10131348 3,500.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                24 ต.ค. 61 10131348 2,850.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 129,172.32            24 ต.ค. 61 10131349 129,172.32      ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 45,000.00              18 ต.ค. 61 10131342 44,550.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธ์ 5,000.00                18 ต.ค. 61 10131343 4,953.27          ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย สหกรณ์ โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,632.00                18 ต.ค. 61 10131340 2,632.00          ตุลาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 3,000.00                24 ต.ค. 61 10131348 3,000.00          ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 3,000.00                24 ต.ค. 61 10131348 3,000.00          ตุลาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ โครงการอบรมและตรวจสารเคมีในกระแสโลหิต 1,500.00                18 ต.ค. 61 10131347 1,500.00          ตุลาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 24,800.00              18 ต.ค. 61 10131345 24,800.00        ตุลาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 3,000.00                18 ต.ค. 61 10131346 3,000.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย สหกรณ์ โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 18,687.20              18 ต.ค. 61 10131340 18,687.20        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย สหกรณ์ โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 35,933.40              18 ต.ค. 61 10131340 35,933.40        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย สหกรณ์ โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 673,877.20            18 ต.ค. 61 10131340 673,877.20      ตุลาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั คลิกทูโซลูชัน่ส์ จาํกดั

คา่จา้งเหมาโครงการปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซค์
เทศบาล 40,000.00              18 ต.ค. 61 10131344 39,626.17        ตุลาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 3,000.00                18 ต.ค. 61 10131339 3,000.00          ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 3,400.00                24 ต.ค. 61 10131348 3,400.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 5,264.72                24 ต.ค. 61 10131350 5,264.72          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่ไปรษณีย์ 1,803.00                24 ต.ค. 61 10131351 1,786.15          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,191.75              24 ต.ค. 61 10131352 10,096.50        ตุลาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 1,850.00                24 ต.ค. 61 10131353-5 1,850.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                2 พ.ย. 61 10131381 6,148.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                2 พ.ย. 61 10131381 6,487.20          พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,750.00                2 พ.ย. 61 10131380 3,750.00          พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสง่าชยั  วงศว์งั เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                2 พ.ย. 61 10131376 3,900.00          พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวนิชาภา  ฟองมูล เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 9,600.00                4 ธ.ค. 61 10131476 9,600.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            24 ต.ค. 61 1013156-60 106,842.60      ตุลาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                24 ต.ค. 61 1013156-60 4,600.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              31 ต.ค. 61 10131365 74,160.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              31 ต.ค. 61 10131365 20,250.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              31 ต.ค. 61 10131365 20,250.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              31 ต.ค. 61 10131365 38,250.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 245,220.00            31 ต.ค. 61 10131365 245,220.00      ตุลาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 39,040.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 39,040.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 4,245.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 4,245.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 22,600.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 22,600.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 42,810.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 42,810.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 5,490.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 5,490.00          ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 77,260.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 77,260.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 64,434.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 64,434.00        ตุลาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,973.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 6,973.00          ตุลาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 65,700.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 65,700.00        ตุลาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 561,310.00            26 ต.ค. 61 10131362-4 561,310.00      ตุลาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 65,735.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 65,735.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 281,330.00            26 ต.ค. 61 10131362-4 281,330.00      ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 19,100.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 19,100.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,375.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 14,375.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 21,140.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 21,140.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 166,720.00            26 ต.ค. 61 10131362-4 166,720.00      ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 25,000.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 25,000.00        ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 205,060.00            26 ต.ค. 61 10131362-4 205,060.00      ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 9,150.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 9,150.00          ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 8,600.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 8,600.00          ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 19,720.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 19,720.00        ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 134,210.00            26 ต.ค. 61 10131362-4 134,210.00      ตุลาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 17,490.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 17,490.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 83,220.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 83,220.00        ตุลาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 6,600.00          ตุลาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 5,600.00          ตุลาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 118,650.00            26 ต.ค. 61 10131362-4 118,650.00      ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 5,600.00          ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                26 ต.ค. 61 10131362-4 7,100.00          ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 17,270.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 17,270.00        ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 113,630.00            26 ต.ค. 61 10131362-4 113,630.00      ตุลาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,245.00              26 ต.ค. 61 10131362-4 16,245.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 63,170.00              31 ต.ค. 61 10131375 63,170.00        ตุลาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 63,170.00              31 ต.ค. 61 10131375 63,170.00        ตุลาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางพชัรินทร์  สิทธิกนั เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                2 พ.ย. 61 10131378 2,100.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                2 พ.ย. 61 10131379 2,100.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 1,650.00                2 พ.ย. 61 10131382 1,633.50          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 3,480.00                2 พ.ย. 61 10131383 3,445.20          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,557.84                2 พ.ย. 61 10131381 2,533.93          พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน วิน

คา่ถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือใน
การจดัทาํเอกสารต่างๆ 7,980.00                7 พ.ย. 61 10131399 7,900.20          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางพรรณวลยั  พรมมิจิตร์ คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 1,750.00                7 พ.ย. 61 10131400 1,732.50          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางขวญัชีวา  ภูมิทอง เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                2 พ.ย. 61 10131377 2,100.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 1,260.00                2 พ.ย. 61 10131383 1,247.40          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย ร้าน มลทิชาดอกไมส้ด

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 1,000.00                7 พ.ย. 61 10131398 990.00             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย ร้าน มลทิชาดอกไมส้ด

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 1,000.00                7 พ.ย. 61 10131398 990.00             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย ร้าน มลทิชาดอกไมส้ด

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 500.00                   7 พ.ย. 61 10131398 495.00             พฤศจิกายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินสะสม เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เงินฝากสมทบกองทุนเงินทุนสาํรองกิจการเทศบาล 1,359,970.69         7 พ.ย. 61 10131391 1,359,970.69   พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 1,111,708.80         7 พ.ย. 61 10131392 1,111,708.80   พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   7 พ.ย. 61 10131396 625.40             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   7 พ.ย. 61 10131396 625.40             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   7 พ.ย. 61 10131396 625.40             พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                7 พ.ย. 61 10131393 4,000.00          พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญ การโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 52,000.00              7 พ.ย. 61 10131401 52,000.00        พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 14,100.00              7 พ.ย. 61 10131394 14,100.00        พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              7 พ.ย. 61 10131388 22,500.00        พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 14,100.00              7 พ.ย. 61 10131386 14,100.00        พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 13,587.62              7 พ.ย. 61 10131386 13,587.62        พฤศจิกายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 14,800.00              8 พ.ย. 61 10131403 14,800.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์ คา่จา้งเหมาดูดส่ิงปฏิกลู 83,270.00              7 พ.ย. 61 10131387 82,437.30        พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสมพร   กนัธา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                7 พ.ย. 61 10131402 3,900.00          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                6 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 3,900.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 18,000.00              7 พ.ย. 61 10131389 18,000.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 30,000.00              7 พ.ย. 61 10131389 30,000.00        พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 926,100.00            6 พ.ย. 61 10131384-5 926,100.00      พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 143,200.00            6 พ.ย. 61 10131384-5 143,200.00      พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                6 พ.ย. 61 10131384-5 8,500.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 144,800.00            6 พ.ย. 61 10131384-5 144,800.00      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 15,500.00              6 พ.ย. 61 10131384-5 15,500.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 758,900.00            6 พ.ย. 61 10131384-5 758,900.00      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                7 พ.ย. 61 10131390 7,500.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 2,750.00                7 พ.ย. 61 10131390 2,750.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              7 พ.ย. 61 10131390 15,000.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              7 พ.ย. 61 10131390 15,000.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั สยามนิสสันเชียงใหม่ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,908.69                7 พ.ย. 61 10131397 2,881.51          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,630.00                7 พ.ย. 61 10131395 9,540.00          พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                8 พ.ย. 61 10131411 6,000.00          พฤศจิกายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                8 พ.ย. 61 10131409 7,500.00          พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 30,000.00              8 พ.ย. 61 10131408 30,000.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 63,000.00              8 พ.ย. 61 10131410 63,000.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 52,500.00              8 พ.ย. 61 10131407 52,500.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 30,000.00              8 พ.ย. 61 10131406 30,000.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              8 พ.ย. 61 10131405 22,500.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 75,000.00              8 พ.ย. 61 10131404 75,000.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                14 พ.ย. 61 10131415-6 2,000.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 10,061.00              14 พ.ย. 61 10131418 9,966.97          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเอ้ืองฟ้า  หลา้จนัทร์ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00                21 พ.ย. 61 10131434 2,400.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั รายจ่ายคา้งจ่าย ร้าน มนตรีวอเตอร์ป๊ัม จาํกดั

ครุภณัฑก์ารเกษตร - ป้ัมนํ้า ขนาด 3 HP พร้อม
อุปกรณ์ จาํนวน 1 ชุด 11,530.00              14 พ.ย. 61 10131422 11,422.24        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ้

คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา - คา่
จดัการเรียนการสอนรายหวั 241,400.00            8 พ.ย. 61 10131412 241,400.00      พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 4,000.00                21 พ.ย. 61 10131438 4,000.00          พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 13,600.00              14 พ.ย. 61 10131423 13,600.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                14 พ.ย. 61 10131414 5,745.79          พฤศจิกายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 100,000.00            14 พ.ย. 61 10131424 99,000.00        พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,125,000.00         14 พ.ย. 61 10131425 1,114,485.98   พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 2,300.00                21 พ.ย. 61 10131438 2,300.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 2,300.00                21 พ.ย. 61 10131438 2,300.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองนายหน่อทอง  บุญทา คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 18,798.39              14 พ.ย. 61 10131419 18,798.39        พฤศจิกายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่

เงินรับฝากรอคืนจงัหวดั - อุดหนุนส่งเสริม
ศกัยภาพการจดัการศึกษา 200,000.00            14 พ.ย. 61 10131420 200,000.00      พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,650.00                21 พ.ย. 61 10131429 3,650.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 923,700.00            12 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 923,700.00      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                12 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 8,500.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 143,200.00            12 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 143,200.00      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 4,000.00                21 พ.ย. 61 10131438 4,000.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                21 พ.ย. 61 10131438 3,500.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                21 พ.ย. 61 10131438 2,850.00          พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางสาวนุศรา   กาบใบ เงินรับฝาก - ผูติ้ดตามผูเ้สพยาเสพติดหลงับาํบดั 1,100.00                14 พ.ย. 61 10131421 1,100.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,641.70                28 พ.ย. 61 10131453 2,617.01          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                14 พ.ย. 61 10131413 4,953.27          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 640.93                   14 พ.ย. 61 10131417 634.94             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 1,587.90                14 พ.ย. 61 10131417 1,573.06          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 7,678.01                14 พ.ย. 61 10131417 7,606.25          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 3,500.00                21 พ.ย. 61 10131438 3,500.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,395.00                21 พ.ย. 61 10131432 2,395.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 123,172.96            21 พ.ย. 61 10131436 123,172.96      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,944.70              28 พ.ย. 61 10131453 16,786.34        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 พ.ย. 61 10131428 3,710.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 พ.ย. 61 10131427 3,710.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 พ.ย. 61 10131427 3,710.00          พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 3,745.00                21 พ.ย. 61 10131427 3,710.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 พ.ย. 61 10131428 3,710.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 พ.ย. 61 10131428 3,710.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายอภิชาติ  ดาวเรือง คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 67,956.00              21 พ.ย. 61 10131437 67,276.44        พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 3,000.00                21 พ.ย. 61 10131438 3,000.00          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 3,000.00                21 พ.ย. 61 10131438 3,000.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั โตโยตา้ ลา้นนา จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 12,097.42              23 พ.ย. 61 10131450 11,984.36        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                21 พ.ย. 61 10131427 4,358.88          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 พ.ย. 61 10131427 3,710.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางปรียาพร  วอ่งไว

คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมประจาํเดือนคณะผูบ้ริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล ผูน้าํชุมชน กรรมการชุมชน 
และองคก์รอ่ืนๆ 21,000.00              21 พ.ย. 61 10131433 20,790.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายคมคาย  ใคร้โทง้ คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 15,600.00              21 พ.ย. 61 10131431 15,600.00        พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสมพร   กนัธา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 29,500.00              21 พ.ย. 61 10131430 29,500.00        พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                19 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 3,900.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 4,916.44                21 พ.ย. 61 10131435 4,916.44          พฤศจิกายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกศิณี  พรหมตนั

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 45,500.00              20 พ.ย. 61 10131426 45,500.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย ร้าน ลานหินจินตนา เงินสาํรองจ่าย - อุทกภยั 28,500.00              21 พ.ย. 61 10131439 28,215.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            23 พ.ย. 61 10131440-2 106,842.60      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                23 พ.ย. 61 10131440-2 4,600.00          พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 2,880.00                23 พ.ย. 61 10131447 2,851.20          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   23 พ.ย. 61 10131448 625.40             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   23 พ.ย. 61 10131448 625.40             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   23 พ.ย. 61 10131448 625.40             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,253.09              23 พ.ย. 61 10131449 10,157.27        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                30 พ.ย. 61 10131473 2,971.96          พฤศจิกายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              23 พ.ย. 61 10131451 19,800.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย สหกรณ์ โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,763.60                23 พ.ย. 61 10131446 2,763.60          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา รายจ่ายคา้งจ่าย สหกรณ์ โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 19,621.56              23 พ.ย. 61 10131446 19,621.56        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่ปิงออ๊กซิเจน คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 310.30                   28 พ.ย. 61 10131457 310.30             พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 4,210.00                23 พ.ย. 61 10131445 4,210.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                30 พ.ย. 61 10131473 2,971.96          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                30 พ.ย. 61 10131473 2,971.96          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 13,600.00              23 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 13,600.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                30 พ.ย. 61 10131473 3,710.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                30 พ.ย. 61 10131473 4,358.88          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 26,872.89              28 พ.ย. 61 10131453 26,621.74        พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 113,980.80            28 พ.ย. 61 10131453 112,915.56      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                28 พ.ย. 61 10131454 6,148.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                28 พ.ย. 61 10131454 6,487.20          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ชาววงั คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 10,848.00              28 พ.ย. 61 10131455 10,739.52        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,725.92              28 พ.ย. 61 10131453 21,522.87        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,198.30              28 พ.ย. 61 10131453 72,514.20        พฤศจิกายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวสุภาภรณ์  ทริยะ

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายโครงการวยัรุ่นไทย
ห่างไกลเอดส์ 20,200.00              28 พ.ย. 61 10131452 20,200.00        พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 3,000.00                28 พ.ย. 61 10131456 3,000.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 3,000.00                28 พ.ย. 61 10131456 3,000.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              30 พ.ย. 61 10131461 74,160.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              30 พ.ย. 61 10131461 20,250.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              30 พ.ย. 61 10131461 20,250.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              30 พ.ย. 61 10131461 38,250.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 245,220.00            30 พ.ย. 61 10131461 245,220.00      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 15,750.00              30 พ.ย. 61 10131461 15,750.00        พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 1,710.00                4 ธ.ค. 61 10131477 1,692.90          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 4,210.00                27 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 4,210.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,650.00                27 พ.ย. 61 ส่งใชเ้งินยมื 3,650.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 3,000.00                4 ธ.ค. 61 10131478 2,970.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 3,100.00                4 ธ.ค. 61 10131477 3,069.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 23,644.05              30 พ.ย. 61 10131474 23,423.08        พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน ลานหินจินตนา คา่วสัดุก่อสร้าง 53,340.00              30 พ.ย. 61 10131475 52,806.60        พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,440.00                4 ธ.ค. 61 10131480 1,425.60          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 1,170.00                4 ธ.ค. 61 10131477 1,158.30          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 23,540.00              30 พ.ย. 61 10131473 23,320.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 39,590.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 39,590.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,695.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 3,695.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 23,340.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 23,340.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 740.00                   28 พ.ย. 61 10131458-60 740.00             พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 44,110.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 44,110.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 440.00                   28 พ.ย. 61 10131458-60 440.00             พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 4,630.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 4,630.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 79,710.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 79,710.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 2,450.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 2,450.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 60,940.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 60,940.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 5,630.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 5,630.00          พฤศจิกายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 67,530.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 67,530.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 1,830.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 1,830.00          พฤศจิกายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 564,310.00            28 พ.ย. 61 10131458-60 564,310.00      พฤศจิกายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,590.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 1,590.00          พฤศจิกายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 64,325.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 64,325.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 291,340.00            28 พ.ย. 61 10131458-60 291,340.00      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 9,820.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 9,820.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 19,100.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 19,100.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,185.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 14,185.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 21,880.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 21,880.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 870.00                   28 พ.ย. 61 10131458-60 870.00             พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 169,430.00            28 พ.ย. 61 10131458-60 169,430.00      พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2,710.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 2,710.00          พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 25,000.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 25,000.00        พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 210,660.00            28 พ.ย. 61 10131458-60 210,660.00      พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 4,210.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 4,210.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 843.68                   28 พ.ย. 61 10131458-60 843.68             พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 8,250.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 8,250.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 8,600.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 8,600.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,360.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 20,360.00        พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 640.00                   28 พ.ย. 61 10131458-60 640.00             พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 136,440.00            28 พ.ย. 61 10131458-60 136,440.00      พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,130.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 1,130.00          พฤศจิกายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 16,390.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 86,300.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 86,300.00        พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 3,080.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 3,080.00          พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 6,600.00          พฤศจิกายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 5,600.00          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 122,120.00            28 พ.ย. 61 10131458-60 122,120.00      พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 3,470.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 3,470.00          พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 5,600.00          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 7,100.00          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 17,880.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 17,880.00        พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 610.00                   28 พ.ย. 61 10131458-60 610.00             พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 115,650.00            28 พ.ย. 61 10131458-60 115,650.00      พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,470.00                28 พ.ย. 61 10131458-60 1,470.00          พฤศจิกายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 15,695.00              28 พ.ย. 61 10131458-60 15,695.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 32,700.00              30 พ.ย. 61 10131461 32,700.00        พฤศจิกายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 63,294.00              30 พ.ย. 61 10131472 63,294.00        พฤศจิกายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 63,294.00              30 พ.ย. 61 10131472 63,294.00        พฤศจิกายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,745.00                14 ธ.ค. 61 10131507 3,710.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 11,770.00              14 ธ.ค. 61 10131507 11,660.00        ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 13,415.43              4 ธ.ค. 61 10131479 13,290.05        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              14 ธ.ค. 61 10131503 40,986.00        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 144,000.00            6 ธ.ค. 61 10131487 144,000.00      ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                6 ธ.ค. 61 10131487 8,500.00          ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 922,300.00            6 ธ.ค. 61 10131487 922,300.00      ธนัวาคม

งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 15,500.00              6 ธ.ค. 61 10131486 15,500.00        ธนัวาคม

งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 146,400.00            6 ธ.ค. 61 10131486 146,400.00      ธนัวาคม

งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 761,100.00            6 ธ.ค. 61 10131486 761,100.00      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย -

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 45,500.00              6 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 45,500.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                14 ธ.ค. 61 10131492 4,000.00          ธนัวาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 15,000.00              4 ธ.ค. 61 10131481 15,000.00        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เพชรสุวรรณ คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 55,000.00              14 ธ.ค. 61 10131499 55,000.00        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 4,500.00                14 ธ.ค. 61 10131500 4,500.00          ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 22,500.00              14 ธ.ค. 61 10131500 22,500.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,085.00                14 ธ.ค. 61 10131494 3,056.17          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 4,055.00                14 ธ.ค. 61 10131494 4,017.10          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 750.00                   14 ธ.ค. 61 10131501 742.50             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 47,958.00              14 ธ.ค. 61 10131493 47,509.79        ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,663.13                14 ธ.ค. 61 10131491 2,638.24          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,790.00                14 ธ.ค. 61 10131495 3,752.10          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,760.00                14 ธ.ค. 61 10131495 1,742.40          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่วสัดุอ่ืน 2,140.00                18 ธ.ค. 61 10136448 2,118.60          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,900.00                14 ธ.ค. 61 10131496 1,881.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,850.00                14 ธ.ค. 61 10131496 6,781.50          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,200.00                14 ธ.ค. 61 10131496 2,178.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00                14 ธ.ค. 61 10131496 1,188.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 33,200.00              14 ธ.ค. 61 10131496 32,868.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00                14 ธ.ค. 61 10131496 6,930.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน แวน่แกว้ลา้นนา คา่ใชจ่้ายโครงการวยัรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ 4,800.00                14 ธ.ค. 61 10131498 4,752.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการวยัรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ 6,000.00                14 ธ.ค. 61 10131497 5,940.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการวยัรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ 5,000.00                14 ธ.ค. 61 10131497 4,950.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                4 ธ.ค. 61 10131485 7,500.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              4 ธ.ค. 61 10131485 22,500.00        ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 30,000.00              4 ธ.ค. 61 10131485 30,000.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 63,000.00              4 ธ.ค. 61 10131485 63,000.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 37,500.00              4 ธ.ค. 61 10131485 37,500.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 52,500.00              4 ธ.ค. 61 10131485 52,500.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 75,000.00              4 ธ.ค. 61 10131485 75,000.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                4 ธ.ค. 61 10131484 7,500.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                4 ธ.ค. 61 10131484 7,500.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              4 ธ.ค. 61 10131484 15,000.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              4 ธ.ค. 61 10131484 15,000.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 18,000.00              4 ธ.ค. 61 10131483 18,000.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 30,000.00              4 ธ.ค. 61 10131483 30,000.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 33,960.00              14 ธ.ค. 61 10131504 33,960.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,815.00                14 ธ.ค. 61 10131507 4,770.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางสาวดุจชีวนั ม่วงมนั (นางสุภาภรณ์) คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 4,430.00                14 ธ.ค. 61 10131502 4,430.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางพรรณวลยั  พรมมิจิตร์ (นางสุภาภรณ์) คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 2,125.00                14 ธ.ค. 61 10131502 2,125.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              4 ธ.ค. 61 10131482 22,500.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์ คา่จา้งเหมาดูดส่ิงปฏิกลู 83,270.00              6 ธ.ค. 61 10131488 82,437.30        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์ คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 45,800.00              18 ธ.ค. 61 10136444 45,800.00        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เพชรสุวรรณ คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 5,000.00                18 ธ.ค. 61 10136445 5,000.00          ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 14,100.00              11 ธ.ค. 61 10131490 14,100.00        ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 18,871.17              11 ธ.ค. 61 10131490 18,871.17        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                18 ธ.ค. 61 10131518-9 2,000.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 3,600.00                21 ธ.ค. 61 10136477 3,600.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                18 ธ.ค. 61 10136459 5,745.79          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                18 ธ.ค. 61 10136446 6,000.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              18 ธ.ค. 61 10131514 19,800.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายโครงการวยัรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ 20,200.00              11 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 20,200.00        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 28,176.40              11 ธ.ค. 61 10131489 28,176.40        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 4,600.00                14 ธ.ค. 61 10131505 4,600.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 3,000.00                18 ธ.ค. 61 10131520 3,000.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 2,400.00                18 ธ.ค. 61 10131520 2,400.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 2,400.00                18 ธ.ค. 61 10131520 2,400.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 29,500.00              14 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 29,500.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั เชียงใหม่เวียงพิงคก์ารยาง จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 42,400.00              18 ธ.ค. 61 10136447 42,003.74        ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 100,000.00            18 ธ.ค. 61 10131513 99,000.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส คา่ใชจ่้ายโครงการวยัรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ 2,250.00                21 ธ.ค. 61 10136474 2,227.50          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00                18 ธ.ค. 61 10136449 1,980.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 12,500.00              18 ธ.ค. 61 10136452 12,375.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 920,800.00            13 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 920,800.00      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                13 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 8,500.00          ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 144,000.00            13 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 144,000.00      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 4,000.00                18 ธ.ค. 61 10131520 4,000.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                18 ธ.ค. 61 10131520 3,500.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                18 ธ.ค. 61 10131520 2,850.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 3,500.00                18 ธ.ค. 61 10131520 3,500.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 4,049.00                18 ธ.ค. 61 10131515 4,011.16          ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 2,300.00                14 ธ.ค. 61 10131506 2,300.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 113,339.72            18 ธ.ค. 61 10131516 113,339.72      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย นายสุพล  ใจมูล

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 360.00                   18 ธ.ค. 61 10136442 356.40             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 5,600.00                18 ธ.ค. 61 10136443 5,547.66          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 1,443.60                18 ธ.ค. 61 10131517 1,430.11          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 7,677.87                18 ธ.ค. 61 10131517 7,606.11          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 7,000.00                18 ธ.ค. 61 10136441 6,930.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 ธ.ค. 61 10136471 3,710.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,733.10                7 ม.ค. 62 10136519 2,707.56          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 ธ.ค. 61 10136471 3,710.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                21 ธ.ค. 61 10136471 3,710.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 18,900.00              21 ธ.ค. 61 10136472 18,900.00        ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 15,120.00              21 ธ.ค. 61 10136472 15,120.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน มือโปรงานป้าย คา่โฆษณาและเผยแพร่ 1,800.00                18 ธ.ค. 61 10136451 1,782.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,900.00                18 ธ.ค. 61 10136450 2,871.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,600.00                18 ธ.ค. 61 10136450 4,554.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 20,100.00              18 ธ.ค. 61 10136449 19,899.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,360.00                18 ธ.ค. 61 10136455 2,360.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                18 ธ.ค. 61 10136465 4,953.27          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่จา้งเหมาบริการ 12,091.00              18 ธ.ค. 61 10136457 11,978.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 2,690.00                18 ธ.ค. 61 10136454 2,663.10          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย นายรชตพิบูลย ์ สุทธิวงศ์

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 12,900.00              18 ธ.ค. 61 10136453 12,771.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายอภิชาติ  ดาวเรือง คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 67,895.00              18 ธ.ค. 61 10136458 67,216.05        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินอุดหนุน โรงเรียนสังกดัประถมศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลโครงการอาหาร
กลางวนั 1,807,000.00         18 ธ.ค. 61 10131509-12 1,807,000.00   ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,125,000.00         14 ธ.ค. 61 10131508 1,114,485.98   ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 4,000.00                21 ธ.ค. 61 10136467 4,000.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 3,000.00                21 ธ.ค. 61 10136467 3,000.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 3,000.00                21 ธ.ค. 61 10136467 3,000.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 7,180.00                21 ธ.ค. 61 10136475 7,112.90          ธนัวาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 92,329.20              7 ม.ค. 62 10136519 91,466.31        มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 500.00                   21 ธ.ค. 61 10136473 500.00             ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,760.00                21 ธ.ค. 61 10136466 6,760.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            21 ธ.ค. 61 10136461-5 106,842.60      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                21 ธ.ค. 61 10136461-5 4,600.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   21 ธ.ค. 61 10136476 625.40             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   21 ธ.ค. 61 10136476 625.40             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   21 ธ.ค. 61 10136476 625.40             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 24,650.00              21 ธ.ค. 61 10136475 24,419.63        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 22,420.00              26 ธ.ค. 61 10136482-4 22,420.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 5,218.28                26 ธ.ค. 61 10136487 5,218.28          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 140.00                   26 ธ.ค. 61 10136491 140.00             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 140.00                   26 ธ.ค. 61 10136491 140.00             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                26 ธ.ค. 61 10136488 6,148.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                26 ธ.ค. 61 10136488 6,487.20          ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                26 ธ.ค. 61 10136499 3,710.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                26 ธ.ค. 61 10136499 4,358.88          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,352.46              26 ธ.ค. 61 10136489 10,255.71        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 1,920.00                26 ธ.ค. 61 10136490 1,920.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน แมก๊ซ์ไดนาโม แอร์ คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,500.00                26 ธ.ค. 61 10136492 3,465.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              26 ธ.ค. 61 10136503 40,986.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,560.00                26 ธ.ค. 61 10136500 8,480.00          ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก รายจ่ายรอจ่าย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) 1,944,135.00         21 ธ.ค. 61 10136478 1,944,135.00   ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายสง่าชยั  วงศว์งั เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,500.00                21 ธ.ค. 61 10136470 7,500.00          ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 8,400.00                21 ธ.ค. 61 10136461 8,400.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 28,176.40              24 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 28,176.40        ธนัวาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ เทรด แอนด ์คอน

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 5 ตาํบลหนองหาร งวดท่ี 1 719,700.00            21 ธ.ค. 61 10136468 712,973.83      ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่ใชจ่้ายโครงการวยัรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ 1,749.00                26 ธ.ค. 61 10136485 1,731.51          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 47,700.00              26 ธ.ค. 61 10136493 47,223.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน อู่ช่างน้อย คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,000.00                26 ธ.ค. 61 10136494 5,940.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย นายองศา  ปัญญาเป็ง

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 12,000.00              26 ธ.ค. 61 10136486 11,880.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,058.40                7 ม.ค. 62 10136519 8,973.74          มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,699.12              7 ม.ค. 62 10136519 27,440.25        มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 750.00                   26 ธ.ค. 61 10136496 742.50             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 2,110.00                26 ธ.ค. 61 10136496 2,088.90          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 38,840.00              26 ธ.ค. 61 10136499 38,477.01        ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ส.อภิญญา กรุ๊ป คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,014.60              26 ธ.ค. 61 10136495 47,565.87        ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 72,614.84              26 ธ.ค. 61 10136504 71,936.20        ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 89,850.00              26 ธ.ค. 61 10136504 89,010.28        ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 29,502.50              7 ม.ค. 62 10136519 29,226.78        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              28 ธ.ค. 61 10136505 74,160.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              28 ธ.ค. 61 10136505 20,250.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              28 ธ.ค. 61 10136505 20,250.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              28 ธ.ค. 61 10136505 38,250.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            28 ธ.ค. 61 10136505 281,220.00      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 39,590.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 39,590.00        ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,695.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 3,695.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 23,340.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 23,340.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 44,110.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 44,110.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 4,630.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 4,630.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 79,710.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 79,710.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 69,940.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 69,940.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 6,630.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 67,530.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 67,530.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 564,310.00            25 ธ.ค. 61 10136479-81 564,310.00      ธนัวาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 64,325.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 64,325.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 292,210.00            25 ธ.ค. 61 10136479-81 292,210.00      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 11,480.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 11,480.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 32.90                     25 ธ.ค. 61 10136479-81 32.90               ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 19,100.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 19,100.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,185.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 14,185.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 21,880.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 21,880.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 151,430.00            25 ธ.ค. 61 10136479-81 151,430.00      ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 23,000.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 23,000.00        ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 210,660.00            25 ธ.ค. 61 10136479-81 210,660.00      ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 8,250.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 8,250.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 8,600.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 8,600.00          ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,360.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 20,360.00        ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 136,440.00            25 ธ.ค. 61 10136479-81 136,440.00      ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 16,390.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 86,300.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 86,300.00        ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 6,600.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 5,600.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 122,120.00            25 ธ.ค. 61 10136479-81 122,120.00      ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 5,600.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                25 ธ.ค. 61 10136479-81 7,100.00          ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 17,880.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 17,880.00        ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 115,650.00            25 ธ.ค. 61 10136479-81 115,650.00      ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 15,695.00              25 ธ.ค. 61 10136479-81 15,695.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,200.00                26 ธ.ค. 61 10136498 6,138.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่วสัดุสาํนกังาน 31,250.00              26 ธ.ค. 61 10136502 30,937.50        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางพวงรัตน์  สังเดช คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 67,500.00              26 ธ.ค. 61 10136501 66,825.00        ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน แม่ปิงการ์เดน้ คา่วสัดุการเกษตร 160,000.00            26 ธ.ค. 61 10136497 158,400.00      ธนัวาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 4,600.00                27 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 4,600.00          ธนัวาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,000.00                7 ม.ค. 62 10136526 6,930.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 13,000.00              7 ม.ค. 62 10136526 12,870.00        มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 62,794.00              28 ธ.ค. 61 10136515 62,794.00        ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 62,794.00              28 ธ.ค. 61 10136515 62,794.00        ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 4,645.00                28 ธ.ค. 61 10136516 4,645.00          ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 516.00                   28 ธ.ค. 61 10136516 516.00             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน เอสที.ฟิลม์แอนดเ์พลท

โครงการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมและผลงานของเทศบาลเมืองแม่โจใ้น
รูปแบบโปสเตอร์และรูปเล่ม 331,500.00            28 ธ.ค. 61 10136517 328,185.00      ธนัวาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 258.00                   28 ธ.ค. 61 10136515 258.00             ธนัวาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 258.00                   28 ธ.ค. 61 10136515 258.00             ธนัวาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 2,300.00                28 ธ.ค. 61 ส่งใชเ้งินยมื 2,300.00          ธนัวาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ เทรด แอนด ์คอน

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 5 ตาํบลหนองหาร งวดท่ี 3 959,600.00            28 ธ.ค. 61 10136518 943,730.64      ธนัวาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน วีระงานกระจก คา่จา้งเหมาบริการ 5,850.00                7 ม.ค. 62 10136522 5,791.50          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดีเอแอลซพัพลาย คา่วสัดุก่อสร้าง 65,000.00              7 ธ.ค. 62 10136525 64,392.52        มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,660.00                7 ม.ค. 62 10136527 1,643.40          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,820.00              7 ม.ค. 62 10136523 89,971.21        มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน แม่ปิงการ์เดน้ คา่วสัดุการเกษตร 216,000.00            7 ม.ค. 62 10136524 213,840.00      มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                7 ม.ค. 62 10136528 2,971.96          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                7 ม.ค. 62 10136528 2,971.96          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่จา้งเหมาบริการ 360.00                   15 ม.ค. 62 10136555 360.00             มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 15,200.00              8 ม.ค. 62 10136545 15,048.00        มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 292,800.00            7 ม.ค. 62 10136530-1 292,800.00      มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 24,000.00              7 ม.ค. 62 10136530-1 24,000.00        มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,684,000.00         7 ม.ค. 62 10136530-1 1,684,000.00   มกราคม

-                   



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

-                   

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 2,490.00                15 ม.ค. 62 10136564 2,465.10          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 335,104.24            7 ม.ค. 62 10136521 335,104.24      มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,237.20                8 ม.ค. 62 10136541 2,237.20          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 20,555.92              7 ม.ค. 62 10136521 20,555.92        มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,560.00                8 ม.ค. 62 10136544 1,544.40          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 140.00                   15 ม.ค. 62 10136566 140.00             มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              7 ม.ค. 62 10136532 22,500.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,973.96                8 ม.ค. 62 10136543 2,946.17          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                8 ม.ค. 62 10136542 2,100.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                14 ม.ค. 62 10136549 4,000.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจาํปี 2562 600.00                   7 ม.ค. 62 10136529 594.00             มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 24,850.00              8 ม.ค. 62 10136546 24,601.50        มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 9,600.00                4 ม.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 9,600.00          มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 58,897.63              7 ม.ค. 62 10136519 58,347.18        มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 63,000.00              7 ม.ค. 62 10136533 63,000.00        มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 52,500.00              7 ม.ค. 62 10136533 52,500.00        มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 22,500.00              7 ม.ค. 62 10136533 22,500.00        มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 37,500.00              8 ม.ค. 62 10136537 37,500.00        มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                8 ม.ค. 62 10136536 6,000.00          มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                7 ม.ค. 62 10136533 7,500.00          มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 75,000.00              7 ม.ค. 62 10136533 75,000.00        มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 18,000.00              7 ม.ค. 62 10136534 18,000.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                14 ม.ค. 62 10136549 3,500.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 3,500.00                14 ม.ค. 62 10136549 3,500.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                14 ม.ค. 62 10136549 2,850.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              7 ม.ค. 62 10136520 15,000.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              7 ม.ค. 62 10136520 15,000.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                7 ม.ค. 62 10136520 7,500.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                7 ม.ค. 62 10136520 7,500.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย องคก์ารเภสัชกรรม

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจาํปี 2562 660.00                   8 ม.ค. 62 10136540 660.00             มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              8 ม.ค. 62 10136538 82,170.00        มกราคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 15,000.00              8 ม.ค. 62 10136535 15,000.00        มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่คาํวิศวกรรม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร  
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณซอย 1 ป้ากยุ หมู่ท่ี 10 ต.ป่า
ไผ)่ 560,000.00            8 ม.ค. 62 10136539 554,766.36      มกราคม

สาํนกัปลดั

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนักองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ชาํระหน้ีเงินกูก้.ส.ท - ดอกเบ้ีย สัญญาท่ี 
282/282/2550 ,371/371/2550 ,926/84/2554 
,971/129/2554,1000/7/2555,1070/77/2555,1106/11
3/2555,1122/129/2555,1149/156/2555,1180/187/25
55,1157/164/2555,1180/187/2555,1188/1/2556,119
7/14/2556 1,062,818.84         14 ม.ค. 62 10136552 1,062,818.84   มกราคม

สาํนกัปลดั

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนักองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ชาํระหน้ีเงินกูก้.ส.ท - เงินตน้  สัญญาท่ี 
282/282/2550 ,371/371/2550 ,926/84/2554 
,971/129/2554,1000/7/2555,1070/77/2555,1106/11
3/2555,1122/129/2555,1149/156/2555,1180/187/25
55,1157/164/2555,1180/187/2555,1188/1/2556,119
7/14/2556 4,529,006.98         14 ม.ค. 62 10136552 4,529,006.98   มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 2,400.00                14 ม.ค. 62 10136549 2,400.00          มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 42,774.91              8 ม.ค. 62 10136548 42,774.91        มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 14,100.00              8 ม.ค. 62 10136548 14,100.00        มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ศกัด์ิธนชั คอนสตรัคชัน่ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 8,225.00                14 ม.ค. 62 10136551 8,225.00          มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ศกัด์ิธนชั คอนสตรัคชัน่ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 16,300.00              14 ม.ค. 62 10136551 16,300.00        มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ศกัด์ิธนชั คอนสตรัคชัน่ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 12,375.00              14 ม.ค. 62 10136551 12,375.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 4,000.00                14 ม.ค. 62 10136549 4,000.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                15 ม.ค. 62 10136556 5,745.79          มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              15 ม.ค. 62 10136553 19,800.00        มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 2,638.00                8 ม.ค. 62 10136547 2,638.00          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 4,000.00                8 ม.ค. 62 10136549 4,000.00          มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 3,000.00                14 ม.ค. 62 10136549 3,000.00          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 3,000.00                14 ม.ค. 62 10136549 3,000.00          มกราคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์

เงินรับฝาก - ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ 2,000.00                15 ม.ค. 62 10136558 2,000.00          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 79,515.00              15 ม.ค. 62 10136580 78,771.87        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 8,786.00                15 ม.ค. 62 10136557 8,703.89          มกราคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ เงินอุดหนุน ท่ีทาํการปกครองอาํเภอสันทราย

อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ในโครงการจดังานมหกรรมไมด้อกไม้
ประดบัคร้ังท่ี 43 ประจาํปี 2562 30,000.00              14 ม.ค. 62 10136550 30,000.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 2,880.00                15 ม.ค. 62 10136564 2,851.20          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 2,800.00                15 ม.ค. 62 10136565 2,773.83          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,090.00                17 ม.ค. 62 10136586 2,090.00          มกราคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ คา่ใชส้อย นายธญับว์รัตน์  ไชยมงคลกานต์

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีทางศาสนา 35,000.00              15 ม.ค. 62 10136554 34,650.00        มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,335.40                6 ก.พ. 62 10136660 1,322.92          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                15 ม.ค. 62 10136563 3,710.00          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                15 ม.ค. 62 10136563 3,710.00          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 13,375.00              15 ม.ค. 62 10136563 13,250.00        มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 8,400.00                10 ม.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 8,400.00          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 280.00                   24 ม.ค. 62 10136607 280.00             มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 39,247.23              15 ม.ค. 62 10136559 38,880.43        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 4,620.00                17 ม.ค. 62 10136585 4,620.00          มกราคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 1,500.00                15 ม.ค. 62 10136576 1,485.00          มกราคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                15 ม.ค. 62 10136576 4,950.00          มกราคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,900.00                15 ม.ค. 62 10136560 1,881.00          มกราคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                15 ม.ค. 62 10136575 4,950.00          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              15 ม.ค. 62 10136561 40,986.00        มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 55,258.20              15 ม.ค. 62 10136562 54,705.62        มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 24,000.00              15 ม.ค. 62 10136577 23,760.00        มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 680.00                   15 ม.ค. 62 10136566 673.20             มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              15 ม.ค. 62 10136568 22,500.00        มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 27,750.00              15 ม.ค. 62 10136570 27,750.00        มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 3,500.00                15 ม.ค. 62 10136578 3,500.00          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                15 ม.ค. 62 10136574 3,500.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 600.00                   15 ม.ค. 62 10136579 594.00             มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,460.00                15 ม.ค. 62 10136573 5,405.40          มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 22,400.00              17 ม.ค. 62 10136585 22,400.00        มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 22,400.00              17 ม.ค. 62 10136585 22,400.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 101,701.10            15 ม.ค. 62 10136572 101,701.10      มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายอภิชาติ  ดาวเรือง คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 1,175.00                15 ม.ค. 62 10136571 1,163.25          มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัห้างหุน้ส่วนจาํกดั เวียงพิงคเ์ซอร์วิส แอนด ์ซพัพลาย คา่ใชจ่้ายจดัการจราจร 11,400.00              17 ม.ค. 62 10136598 11,293.46        มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,080.00                17 ม.ค. 62 10136588 3,049.20          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 2,400.00                17 ม.ค. 62 10136584 2,400.00          มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 83,660.00              15 ม.ค. 62 10136580 82,878.13        มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                15 ม.ค. 62 10136580 3,710.00          มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 680.00                   17 ม.ค. 62 10136588 673.20             มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน นายพิชยั  พวงเสน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,500.00              15 ม.ค. 62 10136569 12,500.00        มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,650.00                17 ม.ค. 62 10136590 6,583.50          มกราคม

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ใชส้อย นางดวงเดือน  กอนแสง

คา่ใชจ่้ายโครงการแม่โจเ้มืองเกษตรอินทรีย ์ชีวี
ปลอดภยัห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม 4,940.00                17 ม.ค. 62 10136594 4,890.60          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 6,075.00                17 ม.ค. 62 10136587 6,014.25          มกราคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนักองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้

เงินสมทบกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบั
ทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 523,314.00            17 ม.ค. 62 10136592 523,314.00      มกราคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค โครงการส่งเสริมการจดัทาํบญัชีครัวเรือน 49,000.00              17 ม.ค. 62 10136601 48,542.06        มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,270,000.00         15 ม.ค. 62 10136567 1,258,130.84   มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,960.00                24 ม.ค. 62 10136607 6,960.00          มกราคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 100,000.00            15 ม.ค. 62 10136581 99,000.00        มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายประสาน  กลัยา เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00                17 ม.ค. 62 10136582 2,400.00          มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายอภิรักษ ์ คาํตัน๋ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000.00                17 ม.ค. 62 10136583 2,000.00          มกราคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่วสัดุ ร้าน แมก๊ซ์ไดนาโม แอร์ คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00                17 ม.ค. 62 10136589 3,267.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 91,040.00              17 ม.ค. 62 10136599 90,189.16        มกราคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์

คา่ใชจ่้ายโครงการประชาสัมพนัธใ์ห้ความรู้
เก่ียวกบัขั้นตอนการชาํระภาษี 47,936.00              17 ม.ค. 62 10136593 47,488.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายพงปณต  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 2,000.00                17 ม.ค. 62 10136591 1,980.00          มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,020.00                17 ม.ค. 62 10136595 2,020.00          มกราคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 1,920.00                17 ม.ค. 62 10136596 1,920.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 7,018.00                17 ม.ค. 62 10136597 6,952.41          มกราคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบริษทั ไอโอนอน จาํกดั

ชุดอุปกรณ์สาํหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
ดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 30,600.00              17 ม.ค. 62 10136600 30,314.02        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 43,334.00              17 ม.ค. 62 10136602 42,929.01        มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 20,680.00              24 ม.ค. 62 10136606 20,680.00        มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางวนิดา  ประราศรี เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 15,800.00              24 ม.ค. 62 10136611 15,800.00        มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 2,638.00                21 ม.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 2,638.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 46,474.10              6 ก.พ. 62 10136660 46,039.76        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 87,506.80              6 ก.พ. 62 10136660 86,688.98        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 4,140.00                24 ม.ค. 62 10136605 4,098.60          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                24 ม.ค. 62 10136609 3,710.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                24 ม.ค. 62 10136609 4,358.88          มกราคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                24 ม.ค. 62 10136610 4,953.27          มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 31,600.00              24 ม.ค. 62 10136604 31,600.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 6,332.80                24 ม.ค. 62 10136608 6,332.80          มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกศิณี  พรหมตนั เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 6,400.00                24 ม.ค. 62 10136603 6,400.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่จา้งเหมาบริการ 2,140.00                6 ก.พ. 62 10136669 2,120.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,440.61              25 ม.ค. 62 10136625 10,343.03        มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,368.80                25 ม.ค. 62 10136621 2,368.80          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 287,754.56            25 ม.ค. 62 10136621 287,754.56      มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 16,818.48              25 ม.ค. 62 10136621 16,818.48        มกราคม

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค

คา่ใชจ่้ายโครงการแม่โจเ้มืองเกษตรอินทรีย ์ชีวี
ปลอดภยัห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม 35,000.00              25 ม.ค. 62 10136626 34,672.90        มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,328.71              6 ก.พ. 62 10136660 22,120.03        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                25 ม.ค. 62 10136622 6,148.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                25 ม.ค. 62 10136622 6,487.20          มกราคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเอ้ืองฟ้า  หลา้จนัทร์ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,800.00                31 ม.ค. 62 10136630 7,800.00          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                25 ม.ค. 62 10136623 2,971.96          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                25 ม.ค. 62 10136623 2,971.96          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 65,719.00              24 ม.ค. 62 10136612 65,104.80        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 9,194.06                25 ม.ค. 62 10136624 9,108.13          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 33,774.00              25 ม.ค. 62 10136613 33,436.26        มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุสาํนกังาน 10,500.00              25 ม.ค. 62 10136613 10,395.00        มกราคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            25 ม.ค. 62 10136616-20 106,842.60      มกราคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                25 ม.ค. 62 10136616-20 4,600.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   25 ม.ค. 62 10136615 625.40             มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   25 ม.ค. 62 10136615 625.40             มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   25 ม.ค. 62 10136615 625.40             มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุอ่ืน 5,500.00                25 ม.ค. 62 10136614 5,445.00          มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              31 ม.ค. 62 10136631 74,160.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              31 ม.ค. 62 10136631 20,250.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              31 ม.ค. 62 10136631 20,250.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              31 ม.ค. 62 10136631 38,250.00        มกราคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            31 ม.ค. 62 10136631 281,220.00      มกราคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 39,590.00              28 ม.ค. 62 10136627 39,590.00        มกราคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,695.00                28 ม.ค. 62 10136627 3,695.00          มกราคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 23,340.00              28 ม.ค. 62 10136627 23,340.00        มกราคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 44,110.00              28 ม.ค. 62 10136627 44,110.00        มกราคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 4,630.00                28 ม.ค. 62 10136627 4,630.00          มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 79,710.00              28 ม.ค. 62 10136627 79,710.00        มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 69,940.00              28 ม.ค. 62 10136627 69,940.00        มกราคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                28 ม.ค. 62 10136627 6,630.00          มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 67,530.00              28 ม.ค. 62 10136627 67,530.00        มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 564,310.00            28 ม.ค. 62 10136627 564,310.00      มกราคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 64,325.00              28 ม.ค. 62 10136627 64,325.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 292,210.00            28 ม.ค. 62 10136627 292,210.00      มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 19,100.00              28 ม.ค. 62 10136627 19,100.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,185.00              28 ม.ค. 62 10136627 14,185.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 21,880.00              28 ม.ค. 62 10136627 21,880.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 151,430.00            28 ม.ค. 62 10136627 151,430.00      มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 23,000.00              28 ม.ค. 62 10136627 23,000.00        มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 210,660.00            28 ม.ค. 62 10136627 210,660.00      มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 8,250.00                28 ม.ค. 62 10136627 8,250.00          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 8,600.00                28 ม.ค. 62 10136627 8,600.00          มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,360.00              28 ม.ค. 62 10136627 20,360.00        มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 126,610.00            28 ม.ค. 62 10136627 126,610.00      มกราคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 14,390.00              28 ม.ค. 62 10136627 14,390.00        มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 86,300.00              28 ม.ค. 62 10136627 86,300.00        มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                28 ม.ค. 62 10136627 6,600.00          มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                28 ม.ค. 62 10136627 5,600.00          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 122,120.00            28 ม.ค. 62 10136627 122,120.00      มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                28 ม.ค. 62 10136627 5,600.00          มกราคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                28 ม.ค. 62 10136627 7,100.00          มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 17,880.00              28 ม.ค. 62 10136627 17,880.00        มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 115,650.00            28 ม.ค. 62 10136627 115,650.00      มกราคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 15,695.00              28 ม.ค. 62 10136627 15,695.00        มกราคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 10,250.00              6 ก.พ. 62 10136663 10,147.50        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,400.00                6 ก.พ. 62 10136674 2,400.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 2,420.00                6 ก.พ. 62 10136670 2,397.38          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,065.00                6 ก.พ. 62 10136670 3,036.36          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,000.00                6 ก.พ. 62 10136675 8,910.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายพงศปณต  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 1,125.00                6 ก.พ. 62 10136664 1,113.75          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย องคก์ารเภสัชกรรม คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 480.00                   6 ก.พ. 62 10136671 480.00             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,332.00                6 ก.พ. 62 10136660 8,254.13          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00                6 ก.พ. 62 10136675 6,930.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                6 ก.พ. 62 10136672-3 2,000.00          กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน แม่ริมมีเดีย แอนด ์คอม คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,750.00                6 ก.พ. 62 10136665 2,722.50          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,747.04              6 ก.พ. 62 10136660 24,515.76        กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 4,950.00                5 ก.พ. 62 10136654-8 4,950.00          กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 2,363.00                5 ก.พ. 62 10136654-8 2,363.00          กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 62,202.00              31 ม.ค. 62 10136642 62,202.00        มกราคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 62,202.00              31 ม.ค. 62 10136642 62,202.00        มกราคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,657.88                3 ก.พ. 62 10136667 2,633.04          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 42,800.00              5 ก.พ. 62 10136644 42,400.00        กมุภาพนัธ์

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก เงินทุนสาํรองเงินสะสมบริษทั อินโดไชน่า แอสฟัลท ์จาํกดั รับโอนสิทธ์ิ หจก. ธนะชยั แอสโชซิเอท

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดว้ยแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนน
ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน ช่วงตั้งแต่ซอยหอพกัญาณิน 
เช่ือมถนนลาดยางเดิม หมู่ 7 ตาํบลหนองจอ๊ม 1,250,000.00         5 ก.พ. 61 10136646 957,067.76      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 24,000.00              5 ก.พ. 62 10136651 23,760.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                5 ก.พ. 62 10136653 4,950.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ราชวงศเ์ฟอร์นิเจอร์

คา่ครุภณัฑส์าํนกังาน - เกา้อ้ีสาํนกังานจาํนวน 7 ตวั 
และตูเ้หลก็ 2 ชั้น จาํนวน 4 ตวั 34,650.00              5 ก.พ. 61 10136645 34,326.17        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 สาํหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 และเคร่ืองสาํรอง
ไฟ 37,350.00              5 ก.พ. 62 10136644 37,000.93        กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                6 ก.พ. 62 10136668 4,000.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 43,250.00              6 ก.พ. 62 10136675 42,817.50        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,280.00                6 ก.พ. 62 10136675 3,247.20          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,430.00                6 ก.พ. 62 10136675 4,385.70          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายสุธีพฒัน์   ธุระเสน คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 4,000.00                5 ก.พ. 62 10136649 3,960.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                5 ก.พ. 62 10136652 4,950.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 12,500.00              5 ก.พ. 62 10136650 12,375.00        กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 928,100.00            5 ก.พ. 62 10136648 928,100.00      กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 147,200.00            5 ก.พ. 62 10136648 147,200.00      กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                5 ก.พ. 62 10136648 8,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 150,400.00            5 ก.พ. 62 10136647 150,400.00      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 15,500.00              5 ก.พ. 62 10136647 15,500.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 762,800.00            5 ก.พ. 62 10136647 762,800.00      กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

เงินรับฝาก - เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสหกรณ์
ออมทรัพย์ 17,436.00              5 ก.พ. 62 10136643 17,436.00        กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

เงินรับฝาก - เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสหกรณ์
ออมทรัพย์ 218,895.25            5 ก.พ. 62 10136643 218,895.25      กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาํหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 จาํนวน 2เคร่ือง 60,000.00              6 ก.พ. 62 10136666 59,439.24        กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 
สาํหรับงานประมวลผล จาํนวน 2เคร่ือง 42,000.00              6 ก.พ. 62 10136666 41,607.48        กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

คา่ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์- เคร่ืองสาํรองไฟ ขนาด 
1KVA จาํนวน 2 เคร่ือง 11,600.00              6 ก.พ. 62 10136666 11,491.59        กมุภาพนัธ์
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เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง
คา่ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์-เคร่ืองพิมเลเซอร์ หรือชิด 
LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบท่ี 2 จาํนวน 1 เคร่ือง 14,500.00              6 ก.พ. 62 10136666 14,364.49        กมุภาพนัธ์

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 15,000.00              5 ก.พ. 62 10136659 15,000.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              6 ก.พ. 62 10136659 22,500.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 18,000.00              6 ก.พ. 62 10136659 18,000.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 57,600.00              7 ก.พ. 62 10136676 57,600.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                6 ก.พ. 62 10136662 6,000.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 75,000.00              6 ก.พ. 62 10136659 75,000.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              6 ก.พ. 62 10136659 22,500.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 22,500.00              6 ก.พ. 62 10136659 22,500.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                6 ก.พ. 62 10136659 7,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 ก.พ. 62 10136659 7,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 ก.พ. 62 10136659 7,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน แฟนซี คา่วสัดุสาํนกังาน 13,920.00              6 ก.พ. 62 10136661 13,780.80        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 3,500.00                7 ก.พ. 62 10136676 3,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              7 ก.พ. 62 10136676 15,000.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นางสุกญัญา  ศิริรัตนฤกษ์ คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 60,000.00              12 ก.พ. 62 10136686 59,400.00        กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 21,250.00              7 ก.พ. 62 10136676 21,250.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              7 ก.พ. 62 10136676 45,000.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 7,000.00                12 ก.พ. 62 10136687 6,930.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                12 ก.พ. 62 10136682 4,953.27          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 12,600.00              12 ก.พ. 62 10136684 12,482.24        กมุภาพนัธ์

กองคลงั

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 18,480.00              12 ก.พ. 62 10136694 18,480.00        กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 40,814.00              20 ก.พ. 62 10136708 40,432.56        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,810.00                12 ก.พ. 62 10136693 2,781.90          กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 34,562.90              12 ก.พ. 62 10136686 34,562.90        กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 14,100.00              12 ก.พ. 62 10136688 14,100.00        กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสที.ฟิลม์แอนดเ์พลท คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 16,575.00              12 ก.พ. 62 10136699 16,575.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน นราทิพยก์ารเบาะ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 12,000.00              12 ก.พ. 62 10136695 11,880.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                12 ก.พ. 62 10136700-1 2,000.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 3,500.00                20 ก.พ. 62 10136718 3,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                20 ก.พ. 62 10136718 3,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                20 ก.พ. 62 10136718 2,850.00          กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์ คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 75,000.00              12 ก.พ. 62 10136702 74,250.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,330.00                20 ก.พ. 62 10136716 2,330.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 4,000.00                20 ก.พ. 62 10136718 4,000.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 90,417.52              12 ก.พ. 62 10136690 90,417.52        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 6,320.00                12 ก.พ. 62 10136689 6,260.93          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,800.00                8 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 7,800.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เยลล่ีเคอร์เทน คา่จา้งเหมาบริการ 44,554.80              12 ก.พ. 62 10136691 44,138.40        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 6,400.00                8 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 6,400.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              8 ก.พ. 62 10136677 22,500.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 230.00                   12 ก.พ. 62 10136697 230.00             กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน สมยัการช่าง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,150.00                12 ก.พ. 62 10136697 1,138.50          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 147,200.00            8 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 147,200.00      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                8 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 8,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 927,400.00            8 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 927,400.00      กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                20 ก.พ. 62 10136727 3,900.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,363.60              20 ก.พ. 62 10136709 59,799.45        กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ชมพูการพิมพ์ คา่ถ่ายเอกสารและคา่เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 810.00                   12 ก.พ. 62 10136698 810.00             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                12 ก.พ. 62 10136692 4,358.88          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                12 ก.พ. 62 10136692 3,710.00          กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 3,581.55                12 ก.พ. 62 10136696 3,545.73          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                12 ก.พ. 62 10136681 5,745.79          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              8 ก.พ. 62 10136678 82,170.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                12 ก.พ. 62 10136683 3,710.00          กมุภาพนัธ์

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั ธราวิทยค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร
ถนนซอยหน้าบา้นนายสมศกัด์ิ  งามแวน่ หมู่ท่ี 11  
ตาํบลหนองหาร 130,000.00            8 ก.พ. 62 10136680 128,785.05      กมุภาพนัธ์

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จาํกดั รับโอนสิทธ์ิ บริษทั ธราวิทยค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. และก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ซอย 12 หมู่ท่ี 3 ต.
หนองหาร 291,623.87            8 ก.พ. 62 10136679 288,898.42      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน รุ่งโรจน์การคา้ คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 74,976.00              12 ก.พ. 62 10136685 74,226.24        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจาํปี 2562 11,640.00              20 ก.พ. 62 10136712 11,640.00        กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ส.อภิญญา กรุ๊ป คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,300.00              20 ก.พ. 62 10136710 44,876.64        กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,675.00                20 ก.พ. 62 10136713 2,650.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน สมยัการช่าง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 700.00                   20 ก.พ. 62 10136707 693.00             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,140.00                20 ก.พ. 62 10136713 2,120.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,169.00                20 ก.พ. 62 10136715 7,102.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 36,273.00              20 ก.พ. 62 10136711 35,934.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,950.00                20 ก.พ. 62 10136717 1,931.78          กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายสุพล  ใจมูล คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 720.00                   20 ก.พ. 62 10136706 712.80             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 6,420.00                20 ก.พ. 62 10136715 6,360.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 120,000.00            14 ก.พ. 62 10136703 118,800.00      กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,270,000.00         14 ก.พ. 62 10136704 1,258,130.84   กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                20 ก.พ. 62 10136718 3,500.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 2,400.00                20 ก.พ. 61 10136718 2,400.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 2,400.00                20 ก.พ. 62 10136718 2,400.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                20 ก.พ. 62 10136713 3,710.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                20 ก.พ. 62 10136713 3,710.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,264.90                22 ก.พ. 62 10136747 1,253.08          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00                20 ก.พ. 62 10136714 6,930.00          กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางจารณี  บุญช่วย,นางสาวอภยัรินทร์ ตุละวนั เงินรับฝาก -คา่ตอบแทนตวัแทนเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 2,000.00                20 ก.พ. 62 10136719-20 2,000.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน กรมการปกครอง คา่วสัดุสาํนกังาน 6,720.00                20 ก.พ. 62 10136725 6,720.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 3,000.00                20 ก.พ. 62 10136718 3,000.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 4,000.00                20 ก.พ. 62 10136718 4,000.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 3,000.00                20 ก.พ. 62 10136718 3,000.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่วสัดุสาํนกังาน 57,475.00              20 ก.พ. 62 10136722 56,900.25        กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางนงคราญ  กาวิโล

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการ
จดัทาํบญัชีครัวเรือนฯ 3,600.00                14 ก.พ. 62 10136705 3,600.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              20 ก.พ. 62 10136723 40,986.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                20 ก.พ. 62 10136724 2,971.96          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินอุดหนุน โรงเรียนสังกดัประถมศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลโครงการอาหาร
กลางวนั 1,807,000.00         20 ก.พ. 62 10136728-31 1,807,000.00   กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายรชตพิบูล  สุทธิวงศ์ คา่ใชจ่้ายโครงการวนัเดก็แห่งชาติ 35,000.00              20 ก.พ. 62 10136726 34,650.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 64,467.90              20 ก.พ. 62 10136721 63,823.22        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,386.00                22 ก.พ. 62 10136747 9,298.28          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 120.00                   26 ก.พ. 62 10136767 120.00             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 1,700.00                26 ก.พ. 62 10136759 1,683.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   22 ก.พ. 62 10136745 625.40             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   22 ก.พ. 62 10136745 625.40             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 6,077.39                22 ก.พ. 62 10136743 6,077.39          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   22 ก.พ. 62 10136745 625.40             กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 9,262.54                22 ก.พ. 62 10136744 9,175.97          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                26 ก.พ. 62 10136760 2,971.96          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ นางสุพิศ  ไตรวฒิุวฒันา คา่วสัดุก่อสร้าง 70,650.00              26 ก.พ. 62 10136758 69,943.50        กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสุภาภรณ์  ทริยะ

เงินยมืทดรอง - เงินรับฝากคา่ใชจ่้ายโครงการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 3,000.00                20 ก.พ. 62 10136732 3,000.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 70,513.00              26 ก.พ. 62 10136763 69,854.00        กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 31,778.90              22 ก.พ. 62 10136747 31,481.90        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,250.00                26 ก.พ. 62 10136756 3,217.50          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              26 ก.พ. 62 10136757 19,800.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            21 ก.พ. 62 10136733-7 106,842.60      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                21 ก.พ. 62 10136733-7 4,600.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 15,800.00              20 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 15,800.00        กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กรงทอง 888

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.ร  ปากทางซอย 2 ถึง
ปากทางซอย 5 หมู่ท่ี 6 ต.หนองหาร 585,000.00            22 ก.พ. 62 10136738 564,902.71      กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เพชรสุวรรณ คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 5,000.00                26 ก.พ. 62 10136764 5,000.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                22 ก.พ. 62 10136739 4,000.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,400.00                26 ก.พ. 62 10136755 3,366.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เสน่ห์ การช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 17,120.00              26 ก.พ. 62 10136754 16,960.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00                26 ก.พ. 62 10136756 6,930.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,468.14              22 ก.พ. 62 10136747 27,211.43        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,250.00                26 ก.พ. 62 10136755 3,217.50          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,450.00                26 ก.พ. 62 10136756 2,425.50          กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,240.00                26 ก.พ. 62 10136762 3,207.60          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,750.00                26 ก.พ. 62 10136755 3,712.50          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,180.00                26 ก.พ. 62 10136762 3,148.20          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 180.00                   26 ก.พ. 62 10136755 180.00             กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายสง่าชยั  วงคว์งั คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 1,800.00                22 ก.พ. 62 10136740 1,800.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 15,408.00              26 ก.พ. 62 10136763 15,264.00        กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,975.50                26 ก.พ. 62 10136763 4,929.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 4,710.00                22 ก.พ. 62 10136741 4,662.90          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 1,960.00                22 ก.พ. 62 10136742 1,941.68          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,075.00                22 ก.พ. 62 10136742 3,046.26          กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ร้าน ราชวงศเ์ฟอร์นิเจอร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้หลก็แบบ 4 ล้ินชกั 
จาํนวน 1 ตู้ 3,900.00                26 ก.พ. 62 10136765 3,863.55          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,343.52              22 ก.พ. 62 10136747 13,218.81        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน เก่งการาจ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00                26 ก.พ. 62 10136761 1,485.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 2,415.00                22 ก.พ. 62 10136742 2,392.43          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน สมยัการช่าง คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 130.00                   26 ก.พ. 62 10136755 130.00             กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย กรมธนารักษ์

คา่เช่าท่ีดินในเขตเทศบาล (คา่เช่าท่ีราชพสัดุและ
ท่ีดินสาธารณประโยชน์) 14,568.00              22 ก.พ. 62 10136748 14,568.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 1,700.00                26 ก.พ. 62 10136759 1,683.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 2,600.00                22 ก.พ. 62 10136742 2,575.70          กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                26 ก.พ. 62 10136770 3,900.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่วสัดุสาํนกังาน 8,475.00                26 ก.พ. 62 10136766 8,395.79          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่วสัดุสาํนกังาน 3,890.00                26 ก.พ. 62 10136766 3,853.64          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                22 ก.พ. 62 10136746 6,148.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                22 ก.พ. 62 10136746 6,487.20          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 83,314.40              22 ก.พ. 62 10136747 82,535.76        กมุภาพนัธ์

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน พนกังานเทศบาล
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 11,700.00              26 ก.พ. 62 10136771 11,700.00        กมุภาพนัธ์

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน พนกังานเทศบาล
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 31,800.00              26 ก.พ. 62 10136771 31,800.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย องคก์ารเภสัชกรรม คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 7,743.20                26 ก.พ. 62 10136769 7,743.20          กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั เชียงใหม่ ซีทีที เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนซอย
โรงแรมปูเป้  หมู่ท่ี 7 ต.หนองจอ๊ม 388,000.00            22 ก.พ. 62 10136749 384,373.83      กมุภาพนัธ์

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จาํกดั รับโอนสิทธ์ิ บริษทั ธราวิทยค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. บริเวณเล่ียบถนนซอย 1
 หมู่ท่ี 13 ต.ป่าไผ่ 400,000.00            22 ก.พ. 62 10136750 396,261.68      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              28 ก.พ. 62 10136776 74,160.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              28 ก.พ. 62 10136776 20,250.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              28 ก.พ. 62 10136776 20,250.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              28 ก.พ. 62 10136776 38,250.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            28 ก.พ. 62 10136776 281,220.00      กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย -

โครงการอบรมส่งเสริมการจดัทาํบญัชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชน 3,600.00                22 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,600.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(นางนงคราญ  กาวิโล)

โครงการอบรมส่งเสริมการจดัทาํบญัชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชน 1,500.00                26 ก.พ. 62 10136768 1,500.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 39,590.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 39,590.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,695.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 3,695.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 23,340.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 23,340.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 35,110.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 35,110.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,630.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 3,630.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 79,710.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 79,710.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 65,761.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 65,761.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,165.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 6,165.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 67,530.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 67,530.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 564,310.00            25 ก.พ. 62 10136751-3 564,310.00      กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 64,325.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 64,325.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 292,210.00            25 ก.พ. 62 10136751-3 292,210.00      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 19,100.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 19,100.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,185.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 14,185.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 16,500.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 16,500.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 1,750.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 1,750.00          กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 25,970.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 25,970.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 21,880.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 21,880.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 151,430.00            25 ก.พ. 62 10136751-3 151,430.00      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 23,000.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 23,000.00        กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 191,820.00            25 ก.พ. 62 10136751-3 191,820.00      กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 8,250.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 8,250.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 8,600.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 8,600.00          กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,360.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 20,360.00        กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 126,610.00            25 ก.พ. 62 10136751-3 126,610.00      กมุภาพนัธ์

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 14,390.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 14,390.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 86,300.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 86,300.00        กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 6,600.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 5,600.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 122,120.00            25 ก.พ. 62 10136751-3 122,120.00      กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 5,600.00          กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                25 ก.พ. 62 10136751-3 7,100.00          กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 17,880.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 17,880.00        กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 115,650.00            25 ก.พ. 62 10136751-3 115,650.00      กมุภาพนัธ์

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 15,695.00              25 ก.พ. 62 10136751-3 15,695.00        กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,056.00                4 มี.ค. 62 10136795 6,056.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสง่าชยั  วงคว์งั เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,069.39                4 มี.ค. 62 10136794 3,069.39          มีนาคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางปรียาพร  วอ่งไว

โครงการรส่งเสริมการจดัทาํบญัชีครัวเรือนให้แก่
ประชาชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 45,000.00              4 มี.ค. 62 10136781 44,550.00        มีนาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดว้ยแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย)์พร้อมตีเส้นจราจรสามแยกบา้น
ผูช่้วยนงค-์ถนนหน้าบา้นป้าเท่ียง หมู่ 3 ต.หนองหาร 343,500.00            28 ก.พ. 62 10136774 286,172.72      กมุภาพนัธ์

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย กองทุนสวสัดิการชุมชน รับโอนสิทธ์ิ หจก.สาํราญการโยธา

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดว้ยแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต  (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตีเส้นจราจร ถนนซอย 8
 หมู่ 5  ต.ป่าไผ่ 142,500.00            28 ก.พ. 62 10136775 117,606.22      กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00                4 มี.ค. 62 10136792 1,485.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 750.00                   4 มี.ค. 62 10136792 742.50             มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 15,702.00              28 ก.พ. 62 10136772 15,555.25        กมุภาพนัธ์



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 38,520.00              28 ก.พ. 62 10136773 38,160.00        กมุภาพนัธ์

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย พนกังานเทศบาล

คา่ใชจ่้ายโครงการประชาสัมพนัธใ์ห้ความรู้
เก่ียวกบัขั้นตอนการชาํระภาษี 600.00                   4 มี.ค. 62 10136790 600.00             มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน ดีเคดีไซน์ เงินรับฝาก - โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 1,300.00                4 มี.ค. 62 10136792 1,287.00          มีนาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน

คา่ใชจ่้ายโครงการประชาสัมพนัธใ์ห้ความรู้
เก่ียวกบัขั้นตอนการชาํระภาษี 3,500.00                4 มี.ค. 62 10136791 3,465.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,763.60                4 มี.ค. 62 10136796 2,763.60          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางวนิดา  ประราศรี เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000.00                26 มี.ค. 62 10144576 2,000.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ครัวป้าหลา้ เงินรับฝาก - โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 15,000.00              4 มี.ค. 62 10136788 14,850.00        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00              28 ก.พ. 62 10136773 10,401.87        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ โครงการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ ้CUP 1,300.00                4 มี.ค. 62 10136792 1,287.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน เชียงใหม่ถว้ยรางวลั โครงการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ ้CUP 6,669.00                4 มี.ค. 62 10136793 6,602.31          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 77,040.00              28 ก.พ. 62 10136773 76,320.00        กมุภาพนัธ์

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 61,470.00              28 ก.พ. 62 10136787 61,470.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 61,470.00              28 ก.พ. 62 10136787 61,470.00        กมุภาพนัธ์

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 2,800.00                4 มี.ค. 62 10136800 2,773.83          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,503.16                4 มี.ค. 62 10136798 2,479.77          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 4,390.00                4 มี.ค. 62 10136799 4,346.10          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,441.03              4 มี.ค. 62 10136797 10,343.45        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน แมก๊ซ์ไดนาโม แอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 18,200.00              6 มี.ค. 62 10136822 18,018.00        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
ประจาํปี 2562 2,250.00                6 มี.ค. 62 10136827 2,227.50          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก - เงินรับฝาก - โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 3,000.00                20 ก.พ. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,000.00          กมุภาพนัธ์

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เสน่ห์ การช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 46,010.00              6 มี.ค. 62 10136821 45,580.00        มีนาคม

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ใชส้อย ร้าน มือโปรงานป้าย

คา่ใชจ่้ายโครงการแม่โจเ้มืองเกษตรอินทรีย ์ชีวี
ปลอดภยัห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม 3,000.00                6 มี.ค. 62 10136828 2,970.00          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน รุ่งโรจน์การคา้ คา่วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 18,180.00              6 มี.ค. 62 10136820 17,998.20        มีนาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ ร้าน รุ่งโรจน์การคา้ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 19,500.00              6 มี.ค. 62 10136820 19,305.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 248,585.82            4 มี.ค. 62 10136796 248,585.82      มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 19,621.56              4 มี.ค. 62 10136796 19,621.56        มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 1,243.62                4 มี.ค. 62 10136796 1,243.62          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายประสาน  กลัยา เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00                6 มี.ค. 62 10136807 2,400.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 1,400.00                6 มี.ค. 62 10136818 1,386.92          มีนาคม

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 25,300.00              6 มี.ค. 62 10136801 25,300.00        มีนาคม

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 12,100.00              6 มี.ค. 62 10136801 12,100.00        มีนาคม

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 10,300.00              6 มี.ค. 62 10136801 10,300.00        มีนาคม

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 3,200.00                6 มี.ค. 62 10136801 3,200.00          มีนาคม

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 3,900.00                6 มี.ค. 62 10136801 3,900.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่จา้งเหมาบริการ 49,400.00              6 มี.ค. 62 10136815 48,906.00        มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่จา้งเหมาบริการ 3,210.00                6 มี.ค. 62 10136809 3,180.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน บอยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 300.00                   6 มี.ค. 62 10136825 300.00             มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั นอร์ทเทิร์น ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั คา่จา้งเหมาบริการ 177,500.00            6 มี.ค. 62 10136823 175,841.12      มีนาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 850.00                   6 มี.ค. 62 10136824 841.50             มีนาคม

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ร้าน BBL เทรดด้ิง

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย ์- คา่จดัซ้ือ
เคร่ืองวดัระดบันํ้าตาลในเลือด  พร้อมชุดตรวจ 
จาํนวน 2 ชุด 6,000.00                6 มี.ค. 62 10136819 5,940.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ครัวป้าหลา้

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
ประจาํปี 2562 7,500.00                6 มี.ค. 62 10136826 7,425.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00              6 มี.ค. 62 10136816 10,401.87        มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ธีรยทุธ คอมพิวเตอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,500.00                6 มี.ค. 62 10136817 4,455.00          มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 6,440.00                6 มี.ค. 62 10136806 6,440.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                4 มี.ค. 62 10136814 8,500.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 932,600.00            6 มี.ค. 62 10136814 932,600.00      มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 149,600.00            6 มี.ค. 62 10136814 149,600.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 155,200.00            6 มี.ค. 62 10136802 155,200.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 15,500.00              6 มี.ค. 62 10136802 15,500.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 763,700.00            6 มี.ค. 62 10136802 763,700.00      มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 19,450.00              6 มี.ค. 62 10136810-3 19,450.00        มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 14,100.00              6 มี.ค. 62 10136804 14,100.00        มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 65,419.91              6 มี.ค. 62 10136804 65,419.91        มีนาคม

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายในโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรม 
(LTAX3000) ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้ประจาํปี 2562 15,000.00              6 มี.ค. 62 10136805 15,000.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 มี.ค. 62 10136805 7,500.00          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 มี.ค. 62 10136805 7,500.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              6 มี.ค. 62 10136805 15,000.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 มี.ค. 62 10136805 7,500.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 มี.ค. 62 10136805 7,500.00          มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 75,000.00              6 มี.ค. 62 10136805 75,000.00        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                6 มี.ค. 62 10136808 6,000.00          มีนาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              6 มี.ค. 62 10136805 22,500.00        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 63,000.00              6 มี.ค. 62 10136805 63,000.00        มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 3,500.00                6 มี.ค. 62 10136805 3,500.00          มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              6 มี.ค. 62 10136805 45,000.00        มีนาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 26,250.00              6 มี.ค. 62 10136805 26,250.00        มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 22,500.00              6 มี.ค. 62 10136805 22,500.00        มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,530.00                6 มี.ค. 62 10136837 3,530.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกศิณี  พรหมตนั เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 4,570.00                6 มี.ค. 62 10136838 4,570.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุสาํนกังาน 32,000.00              6 มี.ค. 62 10136834 31,700.93        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 11,235.00              6 มี.ค. 62 10136834 11,130.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,160.00                6 มี.ค. 62 10136835 2,160.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,400.00              6 มี.ค. 62 10136836 14,265.42        มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              6 มี.ค. 62 10136805 22,500.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 17,500.00              6 มี.ค. 62 10136829 17,500.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 18,000.00              6 มี.ค. 62 10136829 18,000.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางวนิดา  ประราศรี เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200.00                26 มี.ค. 62 10144576 4,200.00          มีนาคม

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นางสุภาภรณ์  ทริยะ

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูไ้ดรั้บ
มอบหมายให้ทาํการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 3,600.00                6 มี.ค. 62 10136830 3,600.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายนาวิน  มนแกว้ คา่จา้งเหมาบริการ 9,000.00                6 มี.ค. 62 10136831 8,910.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,800.00                6 มี.ค. 62 10136832 8,712.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน ลานหินจิตนา คา่วสัดุก่อสร้าง 19,850.00              6 มี.ค. 62 10136833 19,651.50        มีนาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสุภาภรณ์  ทริยะ

เงินยมืทดรอง คา่ใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้นสู่นํ้าประปาด่ืม
ได้ 14,850.00              8 มี.ค. 62 10136840 14,850.00        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                20 มี.ค. 62 10144548 3,500.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,090.00                19 มี.ค. 62 10144528 2,090.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                8 มี.ค. 62 10144521 5,745.79          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              8 มี.ค. 62 10144522 19,800.00        มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              8 มี.ค. 62 10136839 82,170.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                8 มี.ค. 62 10144523 4,953.27          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                7 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,900.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 3,804.00                19 มี.ค. 62 10144529 3,768.45          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                19 มี.ค. 62 10144536-7 2,000.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 30,495.00              19 มี.ค. 62 10144532 30,210.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน รชาออโตซ้าวด์ คา่จา้งเหมาบริการ 1,830.00                19 มี.ค. 62 10144534 1,811.70          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,660.00                19 มี.ค. 62 10144533 1,643.40          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 มี.ค. 62 10144532 3,710.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 2,728.80                19 มี.ค. 62 10144527 2,701.51          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 49,118.40              19 มี.ค. 62 10144528 48,627.22        มีนาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 149,600.00            11 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 930,100.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 930,100.00            11 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 930,100.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 8,500.00                11 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 8,500.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน กณุทิราภณัฑ์ คา่วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 23,200.00              19 มี.ค. 62 10144530 22,983.18        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน BBL เทรดด้ิง คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 7,974.00                19 มี.ค. 62 10144531 7,894.26          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 950.00                   19 มี.ค. 62 10144535 940.50             มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 มี.ค. 62 10144547 3,710.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                19 มี.ค. 62 10144547 4,358.88          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 6,123.82                19 มี.ค. 62 10144539 6,123.82          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 4,000.00                20 มี.ค. 62 10144548 4,000.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                20 มี.ค. 62 10144548 2,850.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 3,500.00                20 มี.ค. 62 10144548 3,500.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                20 มี.ค. 62 10144548 3,500.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                14 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,900.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   19 มี.ค. 62 10144541 625.40             มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   19 มี.ค. 62 10144541 625.40             มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   19 มี.ค. 62 10144541 625.40             มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 84,781.19              19 มี.ค. 62 10144538 84,781.19        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่เช่าบา้น 3,000.00                20 มี.ค. 62 10144548 3,000.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,530.50                20 มี.ค. 62 10144554 5,478.81          มีนาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,325.12              20 มี.ค. 62 10144554 17,163.20        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 2,400.00                20 มี.ค. 62 10144548 2,400.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 2,800.00                18 มี.ค. 62 10144526 2,800.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                19 มี.ค. 62 10144547 2,971.96          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                19 มี.ค. 62 10144547 2,971.96          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวศศิวิมล  คุณยศยิ่ง เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 1,400.00                18 มี.ค. 62 10144525 1,400.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 3,000.00                20 มี.ค. 62 10144548 3,000.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 3,000.00                20 มี.ค. 62 10144548 3,000.00          มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 2,400.00                20 มี.ค. 62 10144548 2,400.00          มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน กรมการปกครอง คา่วสัดุสาํนกังาน 7,115.90                19 มี.ค. 62 10144542 7,115.90          มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 มี.ค. 62 10144547 3,710.00          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 มี.ค. 62 10144547 3,710.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 11,410.00              26 มี.ค. 62 10144577 11,410.00        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,527.60                20 มี.ค. 62 10144554 2,503.98          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 34,863.04              19 มี.ค. 62 10144545 34,514.41        มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวนุศรา  กาบใบ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 1,400.00                18 มี.ค. 62 10144524 1,400.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 4,560.00                19 มี.ค. 62 10144544 4,517.38          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 4,350.00                19 มี.ค. 62 10144543 4,306.50          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 720.00                   19 มี.ค. 62 10144546 712.80             มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่วสัดุสาํนกังาน 13,494.00              19 มี.ค. 62 10144546 13,359.06        มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 4,000.00                20 มี.ค. 62 10144548 4,000.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,069.39                18 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,069.39          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

คา่ใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูดู้แล
ระบบประปาหมู่บา้น 2,250.00                20 มี.ค. 62 10144549 2,227.50          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 12,375.00              18 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 12,375.00        มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,270,000.00         20 มี.ค. 62 10144553 1,258,130.84   มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 120,000.00            20 มี.ค. 62 10144552 118,800.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 16,500.00              20 มี.ค. 62 10144550 16,335.00        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 350.00                   20 มี.ค. 62 10144551 346.50             มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,140.00                20 มี.ค. 62 10144551 1,128.60          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,131.20              20 มี.ค. 62 10144554 72,447.73        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 39,976.30              20 มี.ค. 62 10144554 39,602.69        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,220.92              20 มี.ค. 62 10144555 10,125.40        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน แมก๊ซ์ไดนาโม แอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,400.00                20 มี.ค. 62 10144556 6,336.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,056.00                18 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 6,056.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,215.03              20 มี.ค. 62 10144554 14,082.18        มีนาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,160.00                22 มี.ค. 62 10144560 2,160.00          มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,530.00                22 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,530.00          มีนาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

คา่ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สาํหรับงานประมวลผล แบบท่ี2 จาํนวน 3 เคร่ือง 90,000.00              22 มี.ค. 62 10144558 89,158.88        มีนาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

คา่ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์- เคร่ืองสาํรองไฟ ขนาด 
800VA จาํนวน 4 เคร่ือง 9,800.00                22 มี.ค. 62 10144558 9,708.41          มีนาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

คา่ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์-เคร่ืองพิมเลเซอร์ หรือชิด 
LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบท่ี 2 จาํนวน 1 เคร่ือง 14,500.00              22 มี.ค. 62 10144558 14,364.49        มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เสน่ห์ การช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 33,170.00              22 มี.ค. 62 10144559 32,860.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            22 มี.ค. 62 10144562-6 106,842.60      มีนาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                22 มี.ค. 62 10144562-6 4,600.00          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              4 เม.ย. 62 10144613 22,500.00        เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 4,000.00                22 มี.ค. 62 10144557 4,000.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 6,000.00                22 มี.ค. 62 10144557 6,000.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 835.00                   22 มี.ค. 62 10144557 835.00             มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 835.00                   22 มี.ค. 62 10144557 835.00             มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 1,670.00                22 มี.ค. 62 10144557 1,670.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 4,800.00                22 มี.ค. 62 10144557 4,800.00          มีนาคม

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นางจุรีรัตน์  สมบูรณ์ชยั

คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจขอ้มูลสัตวแ์ละข้ึนทะเบียน
สัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั โรค
พิษสุนขับา้ฯ 6,540.00                22 มี.ค. 62 10144561 6,474.60          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุการเกษตร 3,545.00                26 มี.ค. 62 10144575 3,511.87          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 11,700.00              26 มี.ค. 62 10144571 11,583.00        มีนาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสุภาภรณ์  ทริยะ

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายโครงการเดก็แม่โจ ้วา่ยนํ้า
เป็น เล่นนํ้าได ้โตไปไม่จมนํ้า 16,200.00              25 มี.ค. 62 10144567 16,200.00        มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,800.00                26 มี.ค. 62 10144570 5,742.00          มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,240.00                26 มี.ค. 62 10144570 5,187.60          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 18,094.54              26 มี.ค. 62 10144575 17,925.43        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 2,800.00                22 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 2,800.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 4,490.00                22 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 4,490.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 1,000.00                26 มี.ค. 62 10144573 990.65             มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์ โครงการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ ้CUP 10,000.00              26 มี.ค. 62 10144568 9,906.54          มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ทสัมาพานิช

ครุภณัฑส์าํนกังาน - โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จาํนวน 1 
เคร่ือง 4,990.00                4 เม.ย. 62 10144608 4,943.36          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายอภิชาติ  ดาวเรือง โครงการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ ้CUP 5,000.00                26 มี.ค. 62 10144569 4,950.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                26 มี.ค. 62 10144574 4,000.00          มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,000.00                26 มี.ค. 62 10144570 3,960.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 21,040.00              26 มี.ค. 62 10144570 20,829.60        มีนาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,220.00                26 มี.ค. 62 10144572 1,207.80          มีนาคม

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์

คา่ใชจ่้ายโครงการแม่โจเ้มืองเกษตรอินทรีย ์ชีวี
ปลอดภยัห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม 300.00                   4 เม.ย. 62 10144600 300.00             เมษายน

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ใชส้อย บริษทั โกเวอร์เมท จาํกดั

คา่ใชจ่้ายโครงการแม่โจเ้มืองเกษตรอินทรีย ์ชีวี
ปลอดภยัห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม 21,850.00              4 เม.ย. 62 10144598 21,645.79        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                4 เม.ย. 62 10144607 6,487.20          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                4 เม.ย. 62 10144606 6,148.00          เมษายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ราชวงศเ์ฟอร์นิเจอร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - ตูเ้หลก็บานกระจกเล่ือนซ้อน
ทึบ มีล้ินชกักลาง จาํนวน 3 ตู้ 21,000.00              4 เม.ย. 62 10144609 20,803.74        เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,600.00                4 เม.ย. 62 10144603 2,600.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 1,850.00                4 เม.ย. 62 10144603 1,850.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,640.00                4 เม.ย. 62 10144604 2,640.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,247.00                4 เม.ย. 62 10144604 2,247.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,247.00                4 เม.ย. 62 10144604 2,247.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,247.00                4 เม.ย. 62 10144604 2,247.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,247.00                4 เม.ย. 62 10144604 2,247.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 1,800.00                4 เม.ย. 62 10144604 1,800.00          เมษายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ - คา่จดัซ้ือกลอ้ง
ถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  จาํนวน 1 เคร่ือง 19,500.00              4 เม.ย. 62 10144614 19,317.76        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              29 มี.ค. 62 10144581 74,160.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              29 มี.ค. 62 10144581 20,250.00        มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              29 มี.ค. 62 10144581 20,250.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              29 มี.ค. 62 10144581 38,250.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            29 มี.ค. 62 10144581 281,220.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 39,590.00              26 มี.ค. 62 10144578 39,590.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,695.00                26 มี.ค. 62 10144578 3,695.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 23,340.00              26 มี.ค. 62 10144578 23,340.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 35,110.00              26 มี.ค. 62 10144578 35,110.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,630.00                26 มี.ค. 62 10144578 3,630.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 95,930.00              26 มี.ค. 62 10144578 95,930.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 69,940.00              26 มี.ค. 62 10144578 69,940.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                26 มี.ค. 62 10144578 6,630.00          มีนาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 67,530.00              26 มี.ค. 62 10144578 67,530.00        มีนาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 564,310.00            26 มี.ค. 62 10144578 564,310.00      มีนาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 64,325.00              26 มี.ค. 62 10144578 64,325.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 351,180.00            26 มี.ค. 62 10144578 351,180.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 22,600.00              26 มี.ค. 62 10144578 22,600.00        มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,185.00              26 มี.ค. 62 10144578 14,185.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 21,880.00              26 มี.ค. 62 10144578 21,880.00        มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 151,430.00            26 มี.ค. 62 10144578 151,430.00      มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 23,000.00              26 มี.ค. 62 10144578 23,000.00        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 191,820.00            26 มี.ค. 62 10144578 191,820.00      มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 8,250.00                26 มี.ค. 62 10144578 8,250.00          มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 8,600.00                26 มี.ค. 62 10144578 8,600.00          มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,360.00              26 มี.ค. 62 10144578 20,360.00        มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 126,610.00            26 มี.ค. 62 10144578 126,610.00      มีนาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 14,390.00              26 มี.ค. 62 10144578 14,390.00        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 86,300.00              26 มี.ค. 62 10144578 86,300.00        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                26 มี.ค. 62 10144578 6,600.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                26 มี.ค. 62 10144578 5,600.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 122,120.00            26 มี.ค. 62 10144578 122,120.00      มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                26 มี.ค. 62 10144578 5,600.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                26 มี.ค. 62 10144578 7,100.00          มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 17,880.00              26 มี.ค. 62 10144578 17,880.00        มีนาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 115,650.00            26 มี.ค. 62 10144578 115,650.00      มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 15,695.00              26 มี.ค. 62 10144578 15,695.00        มีนาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,240.00              11 เม.ย. 62 10144656 69,583.55        เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 121,177.09            11 เม.ย. 62 10144656 120,044.59      เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ส.อภิญญา กรุ๊ป คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 51,870.60              11 เม.ย. 62 10144655 51,385.83        เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ราชวงศเ์ฟอร์นิเจอร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้หลก็ 2 บาน ตูล้ะ 
5,500 บาท จาํนวน 5 ตู้ 27,500.00              4 เม.ย. 62 10144609 27,242.99        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน โครงการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ ้CUP 3,000.00                4 เม.ย. 62 10144599 2,970.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,700.00                29 มี.ค. 62 10144593 5,700.00          มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 29,510.00              29 มี.ค. 62 10144594 29,510.00        มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 15,000.00              4 เม.ย. 62 10144605 15,000.00        เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,490.00                4 เม.ย. 62 10144605 2,490.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 3,950.00                4 เม.ย. 62 10144605 3,950.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 3,600.00                4 เม.ย. 62 10144605 3,600.00          เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,500.00                4 เม.ย. 62 10144605 2,500.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 6,625.00                4 เม.ย. 62 10144605 6,625.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,250.00                4 เม.ย. 62 10144605 2,250.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 1,990.00                4 เม.ย. 62 10144605 1,990.00          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 2,740.00                4 เม.ย. 62 10144605 2,740.00          เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 18,500.00              4 เม.ย. 62 10144596 18,315.00        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 โครงการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ ้CUP 1,960.00                4 เม.ย. 62 10144602 1,941.68          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,105.60                4 เม.ย. 62 10144610 2,105.60          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 625.10                   4 เม.ย. 62 10144610 625.10             เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 14,949.76              4 เม.ย. 62 10144610 14,949.76        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 947.52                   4 เม.ย. 62 10144610 947.52             เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 299,591.98            4 เม.ย. 62 10144610 299,591.98      เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,530.00                4 เม.ย. 62 10144601 1,514.70          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 1,680.00                4 เม.ย. 62 10144597 1,663.20          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 9,090.00                4 เม.ย. 62 10144597 8,999.10          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,529.97                4 เม.ย. 62 10144607 2,506.33          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 1,400.00                29 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 1,400.00          มีนาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 9,255.16                4 เม.ย. 62 10144606 9,168.66          เมษายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 61,702.00              29 มี.ค. 62 10144592 61,702.00        มีนาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 61,702.00              29 มี.ค. 62 10144592 61,702.00        มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ร้าน BBL เทรดด้ิง

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย ์- คา่จดัซ้ือชุด
ป้องกนักระดูกเคล่ือน จาํนวน 3 ชุด 2,700.00                5 เม.ย. 62 10144617 2,673.00          เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,200.00                5 เม.ย. 62 10144618 5,151.40          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 33,530.00              5 เม.ย. 62 10144629 33,216.64        เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั ประดิษฐศิ์ลป์เซ็นเตอร์ จาํกดั (นางสาวปรารถนา มูลสี)คา่วสัดุสาํนกังาน 588.00                   5 เม.ย. 62 10144631 588.00             เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 11,410.00              2 เม.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 11,410.00        เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 29,510.00              2 เม.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 29,510.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              4 เม.ย. 62 10144613 15,000.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              4 เม.ย. 62 10144613 15,000.00        เมษายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 15,000.00              4 เม.ย. 62 10144613 15,000.00        เมษายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              5 เม.ย. 62 10144620 22,500.00        เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                5 เม.ย. 62 10144624 6,000.00          เมษายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 307,200.00            4 เม.ย. 62 10144611-2 307,200.00      เมษายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 24,000.00              4 เม.ย. 62 10144611-2 24,000.00        เมษายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,699,600.00         4 เม.ย. 62 10144611-2 1,699,600.00   เมษายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 สาํหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จาํนวน 2 เคร่ือง 60,000.00              4 เม.ย. 62 10144615 59,393.46        เมษายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า
 ขนาด 1 kVA (600Watts) จาํนวน 2 เคร่ือง 4,900.00                4 เม.ย. 62 10144615 4,900.00          เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 19,300.00              5 เม.ย. 62 10144616 19,300.00        เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(นางสุภาภรณ์  ทริยะ)

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 2,000.00                5 เม.ย. 62 10144626 2,000.00          เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 1,906.00                5 เม.ย. 62 10144625 1,888.19          เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน ดีเคดีไซน์

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 1,200.00                5 เม.ย. 62 10144627 1,188.00          เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน เอส ซี เคมีแลป็

เงินรับฝาก - โครงการตูน้ํ้าด่ืมหยอดเหรียญสะอาด 
ปลอดภยั ห่างไกลโรค 4,500.00                9 เม.ย. 62 10144638 4,455.00          เมษายน

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

คา่ใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูไ้ดรั้บ
มอบหมายทาํการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 1,500.00                5 เม.ย. 62 10144630 1,485.00          เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นายประยรู  ใจสูง

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 2,400.00                5 เม.ย. 62 10144628 2,376.00          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 430.00                   5 เม.ย. 62 10144632 425.70             เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 11,175.00              5 เม.ย. 62 10144619 11,063.25        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน BBL เทรดด้ิง คา่วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,895.00                5 เม.ย. 62 10144617 4,846.05          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั สุชาติโฆษณา จาํกดั คา่โฆษณาและเผยแพร่ 34,256.00              9 เม.ย. 62 10144635 33,935.85        เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                5 เม.ย. 62 10144620 7,500.00          เมษายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 30,000.00              5 เม.ย. 62 10144620 30,000.00        เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              5 เม.ย. 62 10144620 45,000.00        เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 82,500.00              5 เม.ย. 62 10144620 82,500.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                5 เม.ย. 62 10144620 7,500.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                5 เม.ย. 62 10144620 7,500.00          เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 22,500.00              5 เม.ย. 62 10144620 22,500.00        เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน สมยัการช่าง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 600.00                   9 เม.ย. 62 10144636 594.00             เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกตกานดา ใจปัญญา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,700.00                5 เม.ย. 62 10144621 5,700.00          เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              5 เม.ย. 62 10144622 19,800.00        เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                5 เม.ย. 62 10144623 5,745.79          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                5 เม.ย. 62 10144620 7,500.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 980.00                   5 เม.ย. 62 10144682 970.20             เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,700.00                3 เม.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,700.00          เมษายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ร้าน แสงบุญพาณิชย์

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ- ตูล้าํโพงขยายเสียง
เคล่ือนท่ี ขนาดลาํโพงไม่น้อยกวา่ 15 น้ิว มีแอมป์
ในตวัไม่น้อยกวา่ 500 วตัต์ 8,500.00                19 เม.ย. 62 10144664 8,415.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,320.00                9 เม.ย. 62 10144634 2,320.00          เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 3,400.00                9 เม.ย. 62 10144637 3,366.00          เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก -

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 10,800.00              3 เม.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 10,800.00        เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              9 เม.ย. 62 10144633 82,170.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั นอร์ทเทิร์น ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 14,498.50              4 เม.ย. 62 10144595 14,363.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 121,691.85            19 เม.ย. 62 10144665 121,691.85      เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั คอนโทรล ดาดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั

คา่บริการทางดา้นโทรคมนาคม ปรับปรุงระบบ
ทะเบียนราษฏร์ 179,974.00            19 เม.ย. 62 10144667 178,292.00      เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 39,769.89              11 เม.ย. 62 10144643 39,769.89        เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์สาํหรับงาน
ประมวลแบบท่ี 2 จาํนวน 1 เคร่ือง 30,000.00              19 เม.ย. 62 10144663 29,719.63        เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์จาํนวน 3 เครือง 12,900.00              19 เม.ย. 62 10144663 12,779.44        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 18,000.00              11 เม.ย. 62 10144651 18,000.00        เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 20,160.00              11 เม.ย. 62 10144639 20,160.00        เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,608.00                3 พ.ค. 62 10144737 2,583.63          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 24,010.00              19 เม.ย. 62 10144658 24,010.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 เม.ย. 62 10144660 3,710.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                19 เม.ย. 62 10144660 4,358.88          เมษายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑส์าํนกังาน - คา่จดัซ้ือโทรศพัทส์าํนกังาน 
จาํนวน 5 เคร่ือง 7,750.00                19 เม.ย. 62 10144662 7,677.57          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,189.80              19 เม.ย. 62 10144666 10,094.57        เมษายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                11 เม.ย. 62 10144642 4,953.27          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 3,581.55                11 เม.ย. 62 10144640 3,545.73          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 64,467.90              11 เม.ย. 62 10144640 63,823.22        เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,400.00                11 เม.ย. 62 10144644 2,376.00          เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,600.00                11 เม.ย. 62 10144644 3,564.00          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 19,621.56              19 เม.ย. 62 10144659 19,621.56        เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 1,243.62                19 เม.ย. 62 10144659 1,243.62          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 เม.ย. 62 10144660 3,710.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 เม.ย. 62 10144660 3,710.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 1,200.00                19 เม.ย. 62 10144661 1,188.00          เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 1,400.00                29 มี.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 1,400.00          มีนาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 400.00                   11 เม.ย. 62 10144647 400.00             เมษายน

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์

คา่ใชจ่้ายโครงการแม่โจเ้มืองเกษตรอินทรีย ์ชีวี
ปลอดภยัห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม 800.00                   11 เม.ย. 62 10144645 792.00             เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 เม.ย. 62 10144660 3,710.00          เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,150.00                11 เม.ย. 62 10144644 9,058.50          เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,120.00                11 เม.ย. 62 10144644 8,038.80          เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,450.00                11 เม.ย. 62 10144644 6,385.50          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              11 เม.ย. 62 10144641 40,986.00        เมษายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 24,000.00              11 เม.ย. 62 10144650 23,760.00        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              11 เม.ย. 62 10144651 15,000.00        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,763.60                19 เม.ย. 62 10144659 2,763.60          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 538,188.84            19 เม.ย. 62 10144659 538,188.84      เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,250.00                11 เม.ย. 62 10144644 1,237.50          เมษายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                11 เม.ย. 62 10144648 4,950.00          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 1,495.80                19 เม.ย. 62 10144659 1,495.80          เมษายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                11 เม.ย. 62 10144649 4,950.00          เมษายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค

โครงการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมและผลงานของเทศบาลเมืองแม่โจใ้น
รูปแบบโปสเตอร์และรูปเล่ม 247,800.00            11 เม.ย. 62 10144646 245,484.11      เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 120,000.00            11 เม.ย. 62 10144654 118,800.00      เมษายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสาน
ประเพณีปีใหม่เมือง 79,200.00              11 เม.ย. 62 10144652 79,200.00        เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,270,000.00         11 เม.ย. 62 10144653 1,258,130.84   เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 15,960.00              11 เม.ย. 62 10144657 15,960.00        เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 750.00                   29 เม.ย. 62 10144679 742.50             เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 2,515.00                29 เม.ย. 62 10144687 2,515.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 2,515.00                29 เม.ย. 62 10144687 2,515.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 33,705.00              29 เม.ย. 62 10144678 33,390.00        เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 3,500.00                29 เม.ย. 62 10144687 3,500.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              30 เม.ย. 62 10144700-11 74,160.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              30 เม.ย. 62 10144700-11 20,250.00        เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              30 เม.ย. 62 10144700-11 20,250.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              30 เม.ย. 62 10144700-11 38,250.00        เมษายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            30 เม.ย. 62 10144700-11 281,220.00      เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 3,790.32                29 เม.ย. 62 10144687 3,790.32          เมษายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            23 เม.ย. 62 10144668-72 106,842.60      เมษายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                23 เม.ย. 62 10144668-72 4,600.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่เช่าบา้น 3,000.00                29 เม.ย. 62 10144687 3,000.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                29 เม.ย. 62 10144687 2,850.00          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 4,000.00                29 เม.ย. 62 10144687 4,000.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 3,790.32                29 เม.ย. 62 10144687 3,790.32          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                29 เม.ย. 62 10144678 2,971.96          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 3,071.00                29 เม.ย. 62 10144685 3,042.30          เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,700.00                22 เม.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,700.00          เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,900.00                29 เม.ย. 62 10144676 4,851.00          เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,000.00                29 เม.ย. 62 10144676 3,960.00          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์ คา่เช่าบา้น 2,400.00                29 เม.ย. 62 10144687 2,400.00          เมษายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 39,590.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 39,590.00        เมษายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,695.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 3,695.00          เมษายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 23,340.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 23,340.00        เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 35,110.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 35,110.00        เมษายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 3,630.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 3,630.00          เมษายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 9,000.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 9,000.00          เมษายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 1,000.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 1,000.00          เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 95,930.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 95,930.00        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 69,940.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 69,940.00        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 6,630.00          เมษายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 52,090.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 52,090.00        เมษายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 614,245.44            25 เม.ย. 62 10144673-5 614,245.44      เมษายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 69,873.25              25 เม.ย. 62 10144673-5 69,873.25        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 351,180.00            25 เม.ย. 62 10144673-5 351,180.00      เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 22,600.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 22,600.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,185.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 14,185.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 21,880.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 21,880.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 151,430.00            25 เม.ย. 62 10144673-5 151,430.00      เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 23,000.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 23,000.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 72,000.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 72,000.00        เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 8,000.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 8,000.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 103,880.00            25 เม.ย. 62 10144673-5 103,880.00      เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 2,650.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 2,650.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 3,000.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 3,000.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,360.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 20,360.00        เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 144,610.00            25 เม.ย. 62 10144673-5 144,610.00      เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 16,390.00        เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 86,300.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 86,300.00        เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 6,600.00          เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 5,600.00          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 122,120.00            25 เม.ย. 62 10144673-5 122,120.00      เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 5,600.00          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                25 เม.ย. 62 10144673-5 7,100.00          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 17,880.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 17,880.00        เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 124,650.00            25 เม.ย. 62 10144673-5 124,650.00      เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,695.00              25 เม.ย. 62 10144673-5 16,695.00        เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 865.00                   3 พ.ค. 62 140144747 865.00             พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุสาํนกังาน 30,250.00              29 เม.ย. 62 10144684 29,947.50        เมษายน

กองคลงั

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 3,193.00                29 เม.ย. 62 10144687 3,193.00          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 3,193.00                29 เม.ย. 62 10144687 3,193.00          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,780.00                29 เม.ย. 62 10144677 7,702.20          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,330.40                29 เม.ย. 62 10144680 9,243.20          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 13,353.60              29 เม.ย. 62 10144680 13,228.80        เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 117,058.00            29 เม.ย. 62 10144680 115,964.00      เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 31,340.30              29 เม.ย. 62 10144680 31,047.40        เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,929.72              3 พ.ค. 62 10144737 24,696.73        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
ประจาํปี 2562 1,200.00                29 เม.ย. 62 10144681 1,188.00          เมษายน

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ใชส้อย ร้าน มือโปรงานป้าย

คา่ใชจ่้ายโครงการแม่โจเ้มืองเกษตรอินทรีย ์ชีวี
ปลอดภยัห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม 2,625.00                29 เม.ย. 62 10144682 2,598.75          เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 670.00                   29 เม.ย. 62 10144679 663.30             เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สามารถ เอน็จิเนียร่ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00                3 พ.ค. 62 10144736 2,475.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,230.00                29 เม.ย. 62 10144677 1,217.70          เมษายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,990.00                29 เม.ย. 62 10144683 1,970.10          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 8,007.08                29 เม.ย. 62 10144689 8,007.08          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 6,300.00                29 เม.ย. 62 10144690 6,300.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                29 เม.ย. 62 10144699 6,487.20          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                29 เม.ย. 62 10144699 6,148.00          เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   29 เม.ย. 62 10144688 625.40             เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   29 เม.ย. 62 10144688 625.40             เมษายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   29 เม.ย. 62 10144688 625.40             เมษายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันางสาวโสภา  ตุ่มคาํ,นางสาวเภตรา  ตุ่มคาํ, นางวนิดา  ตุ่มคาํเงินช่วยเหลือพิเศษ - เงินช่วยเหลือคา่ทาํศพ 46,320.00              29 เม.ย. 62 10144695-7 46,320.00        เมษายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง

ครุภณัฑก่์อสร้าง - คา่จดัซ้ือรอกขนาด 5 ตนั จาํนวน
 1 ตวั 16,500.00              29 เม.ย. 62 10144698 16,335.00        เมษายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                29 เม.ย. 62 10144693 2,971.96          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 25,078.00              29 เม.ย. 62 10144694 24,827.22        เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางจุรีรัตน์  สมบูรณ์ชยั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 358.00                   3 พ.ค. 62 10144748 358.00             พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 12,350.00              29 เม.ย. 62 10144692 12,226.50        เมษายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน นราทิพยก์ารเบาะ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,500.00                29 เม.ย. 62 10144691 6,435.00          เมษายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายรังสฤษด ์คนัธา

คา่ตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดดัแปลงอาคารให้แก่เจา้หน้าท่ีของเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 15,000.00              1 พ.ค. 62 10144713 14,850.00        พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายรังสฤษด ์คนัธา

คา่ตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดดัแปลงอาคารให้แก่เจา้หน้าท่ีของเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 20,000.00              1 พ.ค. 62 10144713 19,800.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 4,387.10                29 เม.ย. 62 10144687 4,387.10          เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกศิณี  พรหมตนั เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,000.00                29 เม.ย. 62 10144686 3,000.00          เมษายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 24,010.00              30 เม.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 24,010.00        เมษายน

งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 70,476.00              30 เม.ย. 62 10144712 70,476.00        เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 70,476.00              30 เม.ย. 62 10144712 70,476.00        เมษายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 7,000.00                2 พ.ค. 62 10144717-8 7,000.00          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 132,800.00            2 พ.ค. 62 10144717-8 132,800.00      พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 798,700.00            2 พ.ค. 62 10144717-8 798,700.00      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559

คา่ใชจ่้ายโครงการสายใยสัมพนัธศ์นูยเ์ดก็เลก็ถึง
ครอบครัว 980.00                   1 พ.ค. 62 10144715 970.84             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน

คา่ใชจ่้ายโครงการสายใยสัมพนัธศ์นูยเ์ดก็เลก็ถึง
ครอบครัว 2,000.00                1 พ.ค. 62 10144716 1,980.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน โอชิน

คา่ใชจ่้ายโครงการสายใยสัมพนัธศ์นูยเ์ดก็เลก็ถึง
ครอบครัว 5,000.00                1 พ.ค. 62 10144714 4,950.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 16,500.00              2 พ.ค. 62 10144717-8 16,500.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 178,400.00            2 พ.ค. 62 10144717-8 178,400.00      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 907,600.00            2 พ.ค. 62 10144717-8 907,600.00      พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า  คา่ธรรมเนียมต่างๆ 395.90                   3 พ.ค. 62 10144741 395.90             พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 1,600.00                2 พ.ค. 62 10144726 1,584.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,930.00                3 พ.ค. 62 10144742 1,910.70          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,690.00                3 พ.ค. 62 10144733 5,633.10          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 38,520.00              14 พ.ค. 62 10144756 38,160.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
สาํหรับประมวลผล จาํนวน 1 เคร่ือง 21,000.00              3 พ.ค. 62 10144740 20,803.74        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

คา่ใชจ่้ายโครงการสายใยสัมพนัธศ์นูยเ์ดก็เลก็ถึง
ครอบครัว 7,000.00                3 พ.ค. 62 10144734 6,930.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 680.00                   2 พ.ค. 62 10144726 673.20             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 38,520.00              14 พ.ค. 62 10144756 38,160.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000.00              3 พ.ค. 62 10144740 16,841.12        พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวพิศมยั  สุนนัตะ๊พนัธ์ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,500.00                2 พ.ค. 62 10144720 5,500.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 2,610.00                3 พ.ค. 62 10144732 2,583.90          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 2,730.00                3 พ.ค. 62 10144732 2,702.70          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ครัวป้าหลา้

คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมประจาํเดือนคณะผูบ้ริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล ผูน้าํชุมชน กรรมการชุมชน 
และองคก์รอ่ืนๆ 22,500.00              3 พ.ค. 62 10144735 22,275.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,888.00              3 พ.ค. 62 10144737 16,730.17        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,739.10                3 พ.ค. 62 10144737 5,685.46          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 17,500.00              2 พ.ค. 62 10144723 17,325.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 160.00                   2 พ.ค. 62 10144727 158.40             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์

คา่ใชจ่้ายโครงการสายใยสัมพนัธศ์นูยเ์ดก็เลก็ถึง
ครอบครัว 5,000.00                2 พ.ค. 62 10144727 4,950.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน แมก๊ซ์ไดนาโม แอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,800.00                3 พ.ค. 62 10144744 8,712.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่วสัดุสาํนกังาน 3,390.00                2 พ.ค. 62 10144730 3,358.32          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน ชยั สังฆภณัธ ์(แม่โจ)้

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 5,331.00                2 พ.ค. 62 10144725 5,277.69          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 14,000.00              2 พ.ค. 62 10144724 13,869.16        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 270.00                   2 พ.ค. 62 10144726 267.30             พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 4,500.00                2 พ.ค. 62 10144729 4,455.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,745.00                14 พ.ค. 62 10144756 3,710.00          พฤษภาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                2 พ.ค. 62 10144720 7,500.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาสันทราย คา่ธรรมเนียมรังวดัท่ีดิน 2,810.00                15 พ.ค. 62 10144757 2,810.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 15,000.00              2 พ.ค. 62 10144720 15,000.00        พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายภาคภูมิ  รัตนกิจ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 15,600.00              2 พ.ค. 62 10144731 15,600.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                2 พ.ค. 62 10144728 4,000.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
ประจาํปี 2562 4,080.00                3 พ.ค. 62 10144746 4,080.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,815.00                14 พ.ค. 62 10144756 4,770.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์ประจาํปี 2562 5,880.00                3 พ.ค. 62 10144745 5,880.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                2 พ.ค. 62 10144720 7,500.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              2 พ.ค. 62 10144720 22,500.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 63,000.00              2 พ.ค. 62 10144720 63,000.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              2 พ.ค. 62 10144720 45,000.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 67,500.00              2 พ.ค. 62 10144719 67,500.00        พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 50.00                     3 พ.ค. 62 10144743 50.00               พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่วสัดุสาํนกังาน 988.00                   2 พ.ค. 62 10144727 978.12             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน มลทิชาดอกไมส้ด

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 45,000.00              2 พ.ค. 62 10144722 44,550.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน มลทิชาดอกไมส้ด

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 1,900.00                2 พ.ค. 62 10144722 1,881.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 42,800.00              2 พ.ค. 62 10144721 42,400.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 77,051.60              3 พ.ค. 62 10144737 76,331.49        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,592.90              3 พ.ค. 62 10144737 50,120.07        พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 100.00                   14 พ.ค. 62 10144755 100.00             พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              14 พ.ค. 62 10144753 19,800.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                14 พ.ค. 62 10144752 5,745.79          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                14 พ.ค. 62 10144751 6,000.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,290.00                14 พ.ค. 62 10144754 2,267.10          พฤษภาคม

สาธารณสุข
การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร คา่ครุภณัฑ์ บริษทั มนตรีแมชชินทูลส์ จาํกดั

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว - เคร่ืองตดัแต่พุม่ไมข้นาด
 29.5 น้ิว  จาํนวน 5 เคร่ือง 87,500.00              14 พ.ค. 62 10144750 86,682.24        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                3 พ.ค. 62 10144739 7,500.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 9,000.00                3 พ.ค. 62 10144739 9,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                3 พ.ค. 62 10144739 7,500.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              3 พ.ค. 62 10144739 22,500.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              3 พ.ค. 62 10144738 82,170.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 7,000.00                14 พ.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 7,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 132,000.00            14 พ.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 132,000.00      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 796,700.00            14 พ.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 796,700.00      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                15 พ.ค. 62 10144772-3 2,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 11,220.00              23 พ.ค. 62 10144799 11,115.14        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน แวน่แกว้ลา้นนา

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 25,000.00              15 พ.ค. 62 10144761 24,750.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,400.00                15 พ.ค. 62 10144762 2,400.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,955.00                23 พ.ค. 62 10144794 6,890.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ราชวงศเ์ฟอร์นิเจอร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้อกสารบานเล่ือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต จาํนวน 1 ตู้ 3,600.00                15 พ.ค. 62 10144771 3,568.85          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ราชวงศเ์ฟอร์นิเจอร์ ครุภณัฑส์าํนกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้หลก็แบบ 4 ล้ินชกั 7,400.00                15 พ.ค. 62 10144771 7,328.35          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 35,065.00              15 พ.ค. 62 10144763 34,737.29        พฤษภาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก องคก์ารเภสัชกรรม

เงินรับฝาก - โครงการอาหารปลอดภยั ใส่ใจ
ผูบ้ริโภค 1,165.00                23 พ.ค. 62 10144788 1,165.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                23 พ.ค. 62 10144794 3,710.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 59,975.00              23 พ.ค. 62 10144799 59,414.49        พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ธีรยทุธคอมพิวเตอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00                15 พ.ค. 62 10144768 2,475.00          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 38,716.21              14 พ.ค. 62 10144749 38,716.21        พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 4,380.00                23 พ.ค. 62 10144776-7 4,380.00          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 9,800.00                15 พ.ค. 62 10144760 9,800.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 3,153.00                15 พ.ค. 62 10144769 3,123.53          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                23 พ.ค. 62 10144794 3,710.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                23 พ.ค. 62 10144794 3,710.00          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายวิรัช  จิโรจน์พงศา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,000.00                15 พ.ค. 62 10144759 3,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 2,558.25                15 พ.ค. 62 10144765 2,532.67          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 46,048.50              15 พ.ค. 62 10144765 45,588.01        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางพชัรินทร์  สิทธิกนั คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 4,447.00                15 พ.ค. 62 10144766 4,447.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 29,960.00              23 พ.ค. 62 10144794 29,680.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 32,684.10              15 พ.ค. 62 10144764 32,357.26        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 30,560.00              15 พ.ค. 62 10144762 30,560.00        พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 35,065.00              15 พ.ค. 62 101444763 34,737.29        พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 27,282.67              23 พ.ค. 62 10144799 27,027.69        พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ส.อภิญญา กรุ๊ป คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 53,143.52              23 พ.ค. 62 10144801 52,646.85        พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,280.00              23 พ.ค. 62 10144800 74,576.45        พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 14,750.00              15 พ.ค. 62 10144758 14,750.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 49,200.00              15 พ.ค. 62 10144758 49,200.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                23 พ.ค. 62 10144787 4,953.27          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย นางบานเยน็  มะโนวรรณา

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 80,000.00              15 พ.ค. 62 10144770 79,200.00        พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสมพร  กนัธา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,000.00                15 พ.ค. 62 10144767 3,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 4,765.00                23 พ.ค. 62 10144785 4,720.47          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 4,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 4,000.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 5,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 5,000.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 1,800.00                23 พ.ค. 62 10144793 1,782.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นางอรพิน  ปิงชยั คา่จา้งเหมาบริการ 8,400.00                23 พ.ค. 62 10144791 8,316.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 9,240.00                23 พ.ค. 62 10144792 9,240.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,774.23              6 มิ.ย. 62 10144856 22,561.39        มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 104,000.00            17 พ.ค. 62 10144774 102,960.00      พฤษภาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,242,822.00         17 พ.ค. 62 10144775 1,231,206.84   พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 3,000.00          พฤษภาคม

กองช่าง บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 3,000.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 300.00                   23 พ.ค. 62 10144793 297.00             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,500.00                17 พ.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,500.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                23 พ.ค. 62 10144794 2,971.96          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                23 พ.ค. 62 10144794 2,971.96          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน(นส.นิชาภา) คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 9,000.00                23 พ.ค. 62 10144786 9,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันส.โสภา,นส.เภตรา,นางวนิดา,ธนาคารออมสิน เงินบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 310,086.00            23 พ.ค. 62 10144780-3 310,086.00      พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 4,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 4,000.00          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั คอนโทรล ดาดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 8,999.00                23 พ.ค. 62 10144778 8,999.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 9,743.22                23 พ.ค. 62 10144784 9,652.16          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 3,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน ลานหินจินตนา

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 1,000.00                23 พ.ค. 62 10144790 990.00             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 1,574.00                23 พ.ค. 62 10144789 1,558.26          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 8,681.98                23 พ.ค. 62 10144795 8,681.98          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,095.00                23 พ.ค. 62 10144797 3,066.07          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 2,500.00                23 พ.ค. 62 10144797 2,476.64          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย -

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 37,200.00              17 พ.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 37,200.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 6,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 6,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 5,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 5,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 5,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 5,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 3,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                23 พ.ค. 62 10144803 2,850.00          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  อปัการรัตน์ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,842.00                23 พ.ค. 62 10144802 3,842.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,000.00                21 พ.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,070.00                23 พ.ค. 62 10144796 2,070.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,491.20                6 มิ.ย. 62 10144856 1,477.26          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เงินรับฝาก - ภรด. (ชาํระเกิน) 3,000.00                23 พ.ค. 62 10144798 3,000.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                23 พ.ค. 62 10144804-5 2,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุการเกษตร 2,500.00                23 พ.ค. 62 10144812 2,476.64          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางพชัรินทร์  สิทธิกนั เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                23 พ.ค. 62 10144807 2,100.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                23 พ.ค. 62 10144809 4,358.88          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                23 พ.ค. 62 10144808 3,710.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 106,842.60            24 พ.ค. 62 10144813-7 106,842.60      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายเกียรติศกัด์ิ,นายวฒิุพงษ,์นายพุทธศร

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 4,600.00                24 พ.ค. 62 10144813-7 4,600.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 1,065.96                23 พ.ค. 62 10144810 1,065.96          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 2,368.80                23 พ.ค. 62 10144810 2,368.80          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 16,818.48              23 พ.ค. 62 10144810 16,818.48        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,066.00                23 พ.ค. 62 10144811 4,028.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 43,740.00              6 มิ.ย. 62 10144856 43,331.21        มิถุนายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 77,727.60              6 มิ.ย. 62 10144856 77,001.17        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 6,000.00                23 พ.ค. 62 10144803 6,000.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน แม่ปิงการ์เดน้ คา่วสัดุเกษตร 36,000.00              23 พ.ค. 62 10144806 35,640.00        พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน เงินอุดหนุน กลุ่มผูสู้งอายเุทศบาลเมืองแม่โจ้

อุดหนุนกลุ่มผูสู้งอาย-ุโครงการอบรมและทศัน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของผูสู้งอาย ุประจาํปี 
2562 150,000.00            23 พ.ค. 62 10144779 150,000.00      พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,000.00                4 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั เด่นชยัเทค จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,100.00                31 พ.ค. 62 10144845 1,089.72          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั เด่นชยัเทค จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,300.00                31 พ.ค. 62 10144845 1,287.85          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              31 พ.ค. 62 10144822 74,160.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              31 พ.ค. 62 10144822 20,250.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              31 พ.ค. 62 10144822 20,250.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              31 พ.ค. 62 10144822 38,250.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            31 พ.ค. 62 10144822 281,220.00      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 21,590.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 21,590.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 1,695.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 1,695.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 24,080.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 24,080.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 740.00                   28 พ.ค. 62 10144818-20 740.00             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 44,110.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 44,110.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 4,630.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 4,630.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 9,400.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 9,400.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 2,000.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 2,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 96,310.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 96,310.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 380.00                   28 พ.ค. 62 10144818-20 380.00             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 79,740.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 79,740.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 9,630.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 9,630.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 53,010.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 53,010.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 920.00                   28 พ.ค. 62 10144818-20 920.00             พฤษภาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 602,740.00            28 พ.ค. 62 10144818-20 602,740.00      พฤษภาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 69,549.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 69,549.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 358,660.00            28 พ.ค. 62 10144818-20 358,660.00      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 7,240.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 7,240.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 22,600.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 22,600.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 13,925.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 13,925.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 22,230.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 22,230.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 350.00                   28 พ.ค. 62 10144818-20 350.00             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 205,430.00            28 พ.ค. 62 10144818-20 205,430.00      พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 29,000.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 29,000.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 9,000.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 9,000.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 1,000.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 1,000.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 106,610.00            28 พ.ค. 62 10144818-20 106,610.00      พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 2,210.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 2,210.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 2,130.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 2,130.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 3,000.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 3,000.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,680.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 20,680.00        พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 320.00                   28 พ.ค. 62 10144818-20 320.00             พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 144,610.00            28 พ.ค. 62 10144818-20 144,610.00      พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 16,390.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 87,890.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 87,890.00        พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 1,590.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 1,590.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 6,600.00          พฤษภาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 5,600.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 125,080.00            28 พ.ค. 62 10144818-20 125,080.00      พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 2,960.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 2,960.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 5,600.00          พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                28 พ.ค. 62 10144818-20 7,100.00          พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 18,190.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 18,190.00        พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 310.00                   28 พ.ค. 62 10144818-20 310.00             พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 161,450.00            28 พ.ค. 62 10144818-20 161,450.00      พฤษภาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 22,695.00              28 พ.ค. 62 10144818-20 22,695.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   31 พ.ค. 62 10144840 625.40             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   31 พ.ค. 62 10144840 625.40             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   31 พ.ค. 62 10144840 625.40             พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                31 พ.ค. 62 10144841 6,487.20          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 130,397.60            31 พ.ค. 62 10144837 130,397.60      พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,740.00                31 พ.ค. 62 10144834 3,740.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวพิมพรั์ตน์  กีไสยธน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                31 พ.ค. 62 10144842 2,100.00          พฤษภาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 9,800.00                4 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 9,800.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,000.00                4 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                31 พ.ค. 62 10144841 6,148.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,216.25              31 พ.ค. 62 10144839 10,120.77        พฤษภาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย นายสุพล  ใจมูล

คา่ใชจ่้ายโครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีปีใหม่
เมือง 3,960.00                31 พ.ค. 62 10144846 3,920.40          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 42,468.30              31 พ.ค. 62 10144844 42,071.40        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,433.35                31 พ.ค. 62 10144841 2,410.61          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,083.65              31 พ.ค. 62 10144838 9,989.41          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,215.00                6 มิ.ย. 62 10144856 7,147.57          มิถุนายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,215.52              6 มิ.ย. 62 10144856 22,007.90        มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 9,000.00                31 พ.ค. 62 10144821 9,000.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,396.27                31 พ.ค. 62 10144841 2,373.87          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ ร้าน สามการยาง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,180.00                13 มิ.ย. 62 10144882 2,158.20          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                31 พ.ค. 62 10144843 2,100.00          พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั วอเตอร์โจ วอเตอร์เมติก คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 14,990.00              6 มิ.ย. 62 10144857 14,990.00        มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,926.00                31 พ.ค. 62 10144835 3,926.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน แมก๊ซ์ไดนาโม แอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,000.00                13 มิ.ย. 62 10144881 3,960.00          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสมพร  กนัธา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,400.00                31 พ.ค. 62 10144836 5,400.00          พฤษภาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 6,800.00                13 มิ.ย. 62 10144879 6,736.45          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 8,280.00                6 มิ.ย. 62 10144859 8,280.00          มิถุนายน

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน มนตร์วีพาณิชย์

คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจขอ้มูลสัตวแ์ละข้ึนทะเบียน
สัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั โรค
พิษสุนขับา้ฯ 75,000.00              13 มิ.ย. 62 10144872 74,250.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                6 มิ.ย. 62 10144861 4,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 71,622.00              31 พ.ค. 62 10144847 71,622.00        พฤษภาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 71,622.00              31 พ.ค. 62 10144847 71,622.00        พฤษภาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 11,264.00              6 มิ.ย. 62 10144862 11,151.36        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,010.00                13 มิ.ย. 62 10144875 999.90             มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 120.00                   13 มิ.ย. 62 10144882 120.00             มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 4,770.00                13 มิ.ย. 62 10144880 4,722.30          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 750.00                   13 มิ.ย. 62 10144871 742.99             มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายบณัฑิต  ธรรมธิ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,000.00                6 มิ.ย. 62 10144851 7,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,000.00                6 มิ.ย. 62 10144860 3,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินอุดหนุน โรงเรียนสังกดัประถมศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลโครงการอาหาร
กลางวนั 1,807,000.00         6 มิ.ย. 62 10144852-5 1,807,000.00   มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั ไลออ้น เมท็ทอล ชีท จาํกดั คา่วสัดุก่อสร้าง 16,328.00              6 มิ.ย. 62 10144858 16,175.40        มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 5,500.00                6 มิ.ย. 62 10144849 5,500.00          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 109,600.00            6 มิ.ย. 62 10144849 109,600.00      มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 668,300.00            6 มิ.ย. 62 10144849 668,300.00      มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 18,000.00              6 มิ.ย. 62 10144848 18,000.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 201,600.00            6 มิ.ย. 62 10144848 201,600.00      มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,040,000.00         6 พ.ค. 62 10144848 1,040,000.00   มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุสาํนกังาน 16,050.00              13 มิ.ย. 62 10144878 15,900.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คา่วสัดุสาํนกังาน 33,456.00              13 มิ.ย. 62 10144875 33,121.44        มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายวิรัช  จิโรจน์พงศา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 105,000.00            6 มิ.ย. 62 10144850 105,000.00      มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                13 มิ.ย. 62 10144876 5,745.79          มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                13 มิ.ย. 62 10144877 6,000.00          มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                7 มิ.ย. 62 10144864 7,500.00          มิถุนายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 15,000.00              7 มิ.ย. 62 10144864 15,000.00        มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              7 มิ.ย. 62 10144864 45,000.00        มิถุนายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              7 มิ.ย. 62 10144864 22,500.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                7 มิ.ย. 62 10144864 7,500.00          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ธราวิทยค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 1,900.00                13 มิ.ย. 62 10144883 1,900.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 15,600.00              13 มิ.ย. 62 10144878 15,454.21        มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,250.00                13 มิ.ย. 62 10144878 8,172.90          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 15,600.00              6 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 15,600.00        มิถุนายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                7 มิ.ย. 62 10144864 7,500.00          มิถุนายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                7 มิ.ย. 62 10144864 7,500.00          มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              7 มิ.ย. 62 10144868 82,170.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 4,250.00                7 มิ.ย. 62 10144864 4,250.00          มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 67,500.00              7 มิ.ย. 62 10144864 67,500.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              7 ก.ค. 62 10144864 22,500.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,910.00                13 มิ.ย. 62 10144874 3,870.90          มิถุนายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                13 มิ.ย. 62 10144873 4,950.00          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวพิศมยั  สุนนัตะ๊พนัธ์ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 5,716.00                7 มิ.ย. 62 10144865 5,716.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 2,675.00                13 มิ.ย. 62 10144870 2,650.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                7 มิ.ย. 62 10144864 7,500.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                7 มิ.ย. 62 10144864 7,500.00          มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                7 มิ.ย. 62 10144864 7,500.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 21,375.00              13 มิ.ย. 62 10144871 21,175.23        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน สามการยาง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,840.00                13 มิ.ย. 62 10144882 1,821.60          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,400.00                13 มิ.ย. 62 10144869 5,400.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั นางนงคราญ  กาวิโล

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 7,342.90                7 มิ.ย. 62 10144866 7,342.90          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันางนางคราญ , นางบวัฝ้าย

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 107,858.07            7 มิ.ย. 62 10144866-7 107,858.07      มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                13 มิ.ย. 62 10144889 3,710.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                13 มิ.ย. 62 10144889 3,710.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 14,200.00              13 มิ.ย. 62 10144888 14,200.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,980.00                13 มิ.ย. 62 10144892 6,910.20          มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                13 มิ.ย. 62 10144889 3,710.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              13 มิ.ย. 62 10144894 40,986.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 24,000.00              13 มิ.ย. 62 10144893 23,760.00        มิถุนายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ครัวมลไศล

เงินรับฝาก - โครงการอาหารปลอดภยั ใส่ใจ
ผูบ้ริโภค 5,000.00                13 มิ.ย. 62 10144890 4,950.00          มิถุนายน

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย กองทุนสวสัดิการชุมชน, ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดว้ยแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต  (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตีเส้นจราจร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 2 ถึง ซอย 3 หมู่ 5
ต.ป่าไผ)่ 454,500.00            13 มิ.ย. 62 10144887 255,825.34      มิถุนายน

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย กองทุนสวสัดิการชุมชน, ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่สาํราญการโยธา

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดว้ยแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย ์พร้อมตีเส้นจราจร(สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณถนนภายในหมู่บา้นเคหะชุมชนร่วม
ใจสามคัคี หมู่ 4 ต.หนองจอ๊ม) 479,500.00            13 มิ.ย. 62 10144886 269,989.69      มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย องคก์ารเภสัชกรรม คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 13,748.40              13 มิ.ย. 62 10144891 13,748.40        มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 35,851.28              13 มิ.ย. 62 10144884 35,851.28        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 66,900.00              13 มิ.ย. 62 10144885 66,900.00        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 4,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 4,000.00          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 6,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 6,000.00          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 5,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 5,000.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 3,000.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 3,000.00          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 12,390.00              19 มิ.ย. 62 10144912 11,960.50        มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,567.10                11 ก.ค. 62 10148408 2,543.11          กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,110.00                19 มิ.ย. 62 10144907 1,098.90          มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,110.00                19 มิ.ย. 62 10144908 4,068.90          มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 42,950.00              19 มิ.ย. 62 10148301 42,520.50        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลายด์ คา่วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00                19 มิ.ย. 62 10144904 3,465.00          มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,440.00                19 มิ.ย. 62 10148302 3,405.60          มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 666,900.00            14 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 666,900.00      มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 108,000.00            14 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 108,000.00      มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 5,500.00                14 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,500.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 6,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 6,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 5,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 5,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 5,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 5,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 3,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                19 มิ.ย. 62 10144897 2,850.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                19 มิ.ย. 62 10144916-7 2,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายศภุฤกษ ์ ไชยชนะ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,900.00                19 มิ.ย. 62 10144898 2,900.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายทวีศกัด์ิ  เติมทรัยพท์วี เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,600.00                19 มิ.ย. 62 10144899 1,600.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 502.00                   19 มิ.ย. 62 10144901 502.00             มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 3,581.55                19 มิ.ย. 62 10144909 3,545.73          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 60,677.90              19 มิ.ย. 62 10144909 60,071.12        มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย ร้าน รุ่งโรจน์การคา้ เงินสาํรองจ่าย - จดัซ้ือหน้ากากอนามยั 120,000.00            19 มิ.ย. 62 10144902 118,800.00      มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง คา่วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000.00            19 มิ.ย. 62 10144903 118,800.00      มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 4,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 4,000.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 710.00                   27 มิ.ย. 62 10148324 702.90             มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,926.00                17 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,926.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,130.00                19 มิ.ย. 62 10144900 3,130.00          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน แม่ปิงการ์เดน้ คา่วสัดุการเกษตร 45,000.00              19 มิ.ย. 62 10144905 44,550.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุสาํนกังาน 18,150.00              19 มิ.ย. 62 10144911 17,968.50        มิถุนายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                19 มิ.ย. 62 10144910 4,950.00          มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 105,000.00            17 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 105,000.00      มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 มิ.ย. 62 10144897 3,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 188,624.59            14 มิ.ย. 62 10144896 188,624.59      มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางวนิดา  ประราศรี เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000.00                19 มิ.ย. 62 10148303 2,000.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 158,282.60            25 มิ.ย. 62 10148304-6 158,282.60      มิถุนายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 8,102.00                25 มิ.ย. 62 10148304-6 8,102.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                19 มิ.ย. 62 10144906 4,953.27          มิถุนายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้าน ปรมินทร์ เซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 77,500.00              19 มิ.ย. 62 10144915 76,725.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ บริษทั มนตรีแมชชินทูลส์ จาํกดั

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว - คา่จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้
แบบขอ้แขง็ จาํนวน 10 เคร่ือง 95,000.00              19 มิ.ย. 62 10144913 94,112.15        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ธีรยทุธคอมพิวเตอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,900.00                19 มิ.ย. 62 10144914 2,871.00          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,160.00                25 มิ.ย. 62 10148307 6,160.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 7,900.00                19 มิ.ย. 62 10144919 7,900.00          มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 29,440.00              19 มิ.ย. 62 10144918 29,440.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,210.00                17 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,210.00          มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,630.00                19 มิ.ย. 62 10148323 9,540.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายธงชยั  อปัการรัตน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,500.00                26 มิ.ย. 62 10148317 3,500.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายสมพง  วงศวิ์ลาศ คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 10,772.00              26 มิ.ย. 62 10148316 10,772.00        มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              26 มิ.ย. 62 10148318 19,800.00        มิถุนายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางสุภาภรณ์  ทริยะ

เงินรับฝาก - โครงการอาหารปลอดภยั ใส่ใจ
ผูบ้ริโภค 3,000.00                26 มิ.ย. 62 10148315 3,000.00          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองขยายเสียง 
พร้อมอุปกรณ์ สาํหรับหอกระจายขา่ว ติดตั้งชุมชน
เกษตรใหม่ หมู่ 10 ต.หนองหาร 28,500.00              2 ก.ค. 62 10148388 28,233.64        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,842.00                19 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,842.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 7,634.72                26 มิ.ย. 62 10148321 7,634.72          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,083.23              26 มิ.ย. 62 10148322 9,988.99          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 19,164.90              26 มิ.ย. 62 10148320 18,985.79        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายรังสฤษด ์คนัธา

คา่จา้งเหมาในการออกแบบ จา้งควบคุมงานให้แก่
เอกชน หรือนิติบุคคล 10,000.00              26 มิ.ย. 62 10148319 9,900.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              28 มิ.ย. 62 10148328 74,160.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              28 มิ.ย. 62 10148328 20,250.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              28 มิ.ย. 62 10148328 20,250.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              28 มิ.ย. 62 10148328 38,250.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            28 มิ.ย. 62 10148328 281,220.00      มิถุนายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 21,590.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 21,590.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 1,695.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 1,695.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 24,080.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 24,080.00        มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 53,510.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 53,510.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 6,630.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 96,310.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 96,310.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 79,740.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 79,740.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 9,630.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 9,630.00          มิถุนายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 53,010.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 53,010.00        มิถุนายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 608,810.00            25 มิ.ย. 62 10148308-10 608,810.00      มิถุนายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 70,225.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 70,225.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 346,700.00            25 มิ.ย. 62 10148308-10 346,700.00      มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 22,600.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 22,600.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 12,600.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 12,600.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 10,920.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 10,920.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 1,479.33                25 มิ.ย. 62 10148308-10 1,479.33          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 1,196.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 1,196.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 132.50                   25 มิ.ย. 62 10148308-10 132.50             มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 22,230.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 22,230.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 214,430.00            25 มิ.ย. 62 10148308-10 214,430.00      มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 30,000.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 30,000.00        มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 123,008.67            25 มิ.ย. 62 10148308-10 123,008.67      มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 2,130.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 2,130.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 3,000.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 3,000.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,680.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 20,680.00        มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 144,610.00            25 มิ.ย. 62 10148308-10 144,610.00      มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 16,390.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 87,890.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 87,890.00        มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 6,600.00          มิถุนายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 5,600.00          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 125,080.00            25 มิ.ย. 62 10148308-10 125,080.00      มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 5,600.00          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                25 มิ.ย. 62 10148308-10 7,100.00          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 18,190.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 18,190.00        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 161,450.00            25 มิ.ย. 62 10148308-10 161,450.00      มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 22,695.00              25 มิ.ย. 62 10148308-10 22,695.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,440.82              27 มิ.ย. 62 10148325 10,343.24        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย 
เพ่ือขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 
14(ทรัพยเ์จริญ) บา้นสหกรณ์นิคม 2 หมู่ 5 ต.หนอง
หาร 52,044.18              26 มิ.ย. 62 10148314 52,044.18        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย 
เพ่ือขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 
บา้นแม่เตาไห 157,354.54            26 มิ.ย. 62 10148314 157,354.54      มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย 
เพ่ือขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เรือนคาํ หมู่ 10 ต.ป่าไผ่ 54,151.67              26 มิ.ย. 62 10148314 54,151.67        มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า ครุภณัฑก่์อสร้าง - สวา่นไร้สาย 1,800.00                2 ก.ค. 62 10148388 1,783.18          กรกฎาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั ภทัรวดี อินเตอร์ เทรดด้ิง จาํกดั

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง คา่จดัซ้ือ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต ํ่ากวา่ 2,400ซีซี 990,000.00            26 มิ.ย. 62 10148313 980,747.66      มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 161,145.93            28 มิ.ย. 62 10148342 161,145.93      มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   28 มิ.ย. 62 10148344 625.40             มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   28 มิ.ย. 62 10148344 625.40             มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                28 มิ.ย. 62 10148343 6,148.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                28 มิ.ย. 62 10148343 6,487.20          มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   28 มิ.ย. 62 10148344 625.40             มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันางสุภา  เข่ือนขนั เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 700.00                   28 มิ.ย. 62 10148339 700.00             มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ชยัสังฆภณัฑ ์(แม่โจ)้ คา่วสัดุสาํนกังาน 6,470.00                2 ก.ค. 62 10148384 6,405.30          กรกฎาคม
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สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,699.00                28 มิ.ย. 62 10148341 3,699.00          มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                2 ก.ค. 62 10148352 2,971.96          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                2 ก.ค. 62 10148352 2,971.96          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

สังคมสงเคราะห์

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสังคม
สงเคราะห์ เงินอุดหนุน เทศบาลตาํบลสันทรายหลวง

อุดหนุนสาํนกังานเทศบาลตาํบลสันทรายหลวง 
ตามโครงการบริหารจดัการศนูยป์ฏิบติัการร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนของอปท. 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148383 20,000.00        กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั ไลออ้น เมท็ทอล ชีท จาํกดั คา่วสัดุก่อสร้าง 5,132.00                28 มิ.ย. 62 10148340 5,084.04          มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,605.19              11 ก.ค. 62 10148408 21,403.27        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 120,000.00            26 มิ.ย. 62 10148312 118,800.00      มิถุนายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,270,000.00         26 มิ.ย. 62 10148311 1,258,130.84   มิถุนายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 14,515.00              2 ก.ค. 62 10148358 14,379.35        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,118.00              11 ก.ค. 62 10148408 16,958.02        กรกฎาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสุภาภรณ์  ทริยะ

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายตามโครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน 18,260.00              26 มิ.ย. 62 10148326 18,260.00        มิถุนายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกตกานดา  ใจปัญญา

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายตามคา่ใชจ่้ายโครงการ To
 Be Number one เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในเดก็และเยาวชน 21,200.00              26 มิ.ย. 62 10148327 21,200.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 72,072.00              28 มิ.ย. 62 10148345 72,072.00        มิถุนายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 72,072.00              28 มิ.ย. 62 10148345 72,072.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางอมร  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,260.00                2 ก.ค. 62 10148386 2,260.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 800.00                   2 ก.ค. 62 10148387 792.00             กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย อนุพงศก์ารเบาะ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,400.00                2 ก.ค. 62 10148353 1,386.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัร้าน กณุฑิราภณัฑ์ คา่ใชจ่้ายในการจดัการจราจร 25,200.00              2 ก.ค. 62 10148350 24,964.49        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,040.00                2 ก.ค. 62 10148385 5,040.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,860.40                11 ก.ค. 62 10148408 5,805.63          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ตน้ขา้วมีเดีย แอนดท์ราฟฟิค คา่โฆษณาและเผยแพร่ 21,375.00              2 ก.ค. 62 10148351 21,175.23        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนหนองทราย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148378 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนแม่ดู่ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148379 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนป่าบง เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148366 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148371 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนศรีสหกรณ์ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148382 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนเตาไห 1 เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148364 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนทุ่งหม่ืนน้อย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148373 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนเกษตรใหม่ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148374 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนบา้นห้วยเก๋ียง เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148369 20,000.00        กรกฎาคม
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สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนป่าขาม เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148367 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนแม่โจใ้หม่ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148376 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148370 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนหล่ิงหม่ืน เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148377 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนแม่โจ ้ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148369 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนแพะป่าห้า เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148381 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนพฒันาทรายแกว้ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148380 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนทุ่งป่าเกด็ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148372 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนเตาไห 2 เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148363 20,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินอุดหนุน ชุมชนไร่สหกรณ์ เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาํริฯ 20,000.00              2 ก.ค. 62 10148375 20,000.00        กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,630.00                2 ก.ค. 62 10148352 9,540.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 2,970.00                2 ก.ค. 62 10148359 2,942.24          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 2,635.00                2 ก.ค. 62 10148359 2,610.37          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 1,400.00                2 ก.ค. 62 10148359 1,386.92          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 57,780.00              2 ก.ค. 62 10148352 57,240.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 9,040.00                2 ก.ค. 62 10148352 8,955.51          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,550.50                2 ก.ค. 62 10148362 2,526.66          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,700.00                2 ก.ค. 62 10148361 3,700.00          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                2 ก.ค. 62 10148360 4,000.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุอ่ืน 5,510.00                2 ก.ค. 62 10148358 5,458.50          กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายอนุพงศ ์ โพธ์ิล่าม คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,500.00                2 ก.ค. 62 10148353 5,445.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,400.00              2 ก.ค. 62 10148355 10,400.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,400.00              2 ก.ค. 62 10148355 10,400.00        กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายศิลป์ คิดชยั,นส.เกศิณี พรหมตนั,นายสายยนัต ์สมอ

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนคา่
เคร่ืองแบบนกัเรียนสาํหรับเดก็ปฐมวยั 65,500.00              2 ก.ค. 62 10148349 65,500.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 10,270.00              2 ก.ค. 62 10148354 10,167.30        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 14,380.00              2 ก.ค. 62 10148354 14,236.20        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 21,400.00              2 ก.ค. 62 10148354 21,186.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ อู่ณรงคช์ยัการช่าง วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 5,600.00                2 ก.ค. 62 10148354 5,544.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,134.32              2 ก.ค. 62 10148356 10,039.61        กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,400.00                28 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,400.00          มิถุนายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 28,650.00              28 มิ.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 28,650.00        มิถุนายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 11,653.18              2 ก.ค. 62 10148357 11,653.18        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 144,708.08            2 ก.ค. 62 10148357 144,708.08      กรกฎาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 315,200.00            2 ก.ค. 62 10148363,47 315,200.00      กรกฎาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 23,500.00              2 ก.ค. 62 10148363,47 23,500.00        กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,713,700.00         2 ก.ค. 62 10148363,47 1,713,700.00   กรกฎาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชัน่ 

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดว้ยแอสฟัลท์
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพดว้ยยางธรรมชาติ 
(ยางพารา) หมู่ 5 ตาํบลหนองหาร 2,190,000.00         2 ก.ค. 62 10148348 1,895,782.71   กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 532.98                   2 ก.ค. 62 10148357 532.98             กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 1,184.40                2 ก.ค. 62 10148357 1,184.40          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 7,817.04                2 ก.ค. 62 10148357 7,817.04          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 9,240.00                8 ก.ค. 62 10148399 9,240.00          กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางวนิดา  ตุ่มคาํ

เงินรับฝาก -  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์พนกังาน
เสียชีวิต รายนายโสภณ  ตุ่มคาํ 127,490.80            2 ก.ค. 62 10148393 127,490.80      กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 5,400.00                2 ก.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,400.00          กรกฎาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ธีรพนัธแ์อร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - คา่จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั 25,000.00              8 ก.ค. 62 10148398 24,750.00        กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน จาํนวน 1 เคร่ือง 25,000.00              8 ก.ค. 62 10148397 24,750.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุการเกษตร 2,580.00                8 ก.ค. 62 10148403 2,555.89          กรกฎาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั ธราวิทยค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั

โครงการติดตั้งราวกนัตก ยาว 50 เมตร (สถานท่ี
ก่อสร้าง ซอยบา้นผูช่้วยนงค ์ถึง บา้นนายสมคิด 
หมู่ท่ี 3 ต.หนองหาร) 123,900.00            8 ก.ค. 62 10148396 122,742.06      กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 19,060.00              8 ก.ค. 62 10148399 19,060.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                8 ก.ค. 62 10148395 6,000.00          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 9,000.00                2 ก.ค. 62 10148392 9,000.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              2 ก.ค. 62 10148392 45,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 63,000.00              2 ก.ค. 62 10148392 63,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกทาํหน้าท่ีพฒันา
ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ขยะ ในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบจงัหวดัสะอาด 22,500.00              2 ก.ค. 62 10148392 22,500.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 60,000.00              2 ก.ค. 62 10148392 60,000.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ศกัด์ิธนชั คอนสตรัคชัน่ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 5,600.00                8 ก.ค. 62 10148400 5,600.00          กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ศกัด์ิธนชั คอนสตรัคชัน่ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 5,750.00                8 ก.ค. 62 10148400 5,750.00          กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั ศกัด์ิธนชั คอนสตรัคชัน่ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 7,000.00                8 ก.ค. 62 10148400 7,000.00          กรกฎาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวพนิดา  จนัสุภา คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 2,100.00                8 ก.ค. 62 10148401 2,100.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 50,000.00              8 ก.ค. 62 10148402 49,532.71        กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 12,640.00              2 ก.ค. 62 10148390 12,640.00        กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกศิณี  พรหมตนั เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,800.00                2 ก.ค. 62 10148389 7,800.00          กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายศรัณญ ์ ใจคาํ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 15,450.00              2 ก.ค. 62 10148391 15,450.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุสาํนกังาน 19,593.00              12 ก.ค. 62 10148421 19,409.89        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 44,320.00              8 ก.ค. 62 10148399 44,320.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 4,750.00                2 ก.ค. 62 10148392 4,750.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                2 ก.ค. 62 10148392 7,500.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              2 ก.ค. 62 10148392 22,500.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              2 ก.ค. 62 10148394 82,170.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ นางสาวชุติกาญจน์  จนัที คา่วสัดุสาํนกังาน 30,000.00              12 ก.ค. 62 10148413 29,700.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,000.00                8 ก.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 7,000.00          กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายศภุฤกษ ์ ไชยชนะ

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียน
เขา้พรรษา 11,600.00              11 ก.ค. 62 10148405 11,600.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00                12 ก.ค. 62 10148422 6,934.58          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั

โครงการประเมินการศึกษาภายในของศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ฯ 3,840.00                12 ก.ค. 62 10148421 3,804.11          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                12 ก.ค. 62 10148422 3,710.00          กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั นอร์ทเทิร์น ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั

ครุภณัฑส์าํนกังาน - เคร่ืองแสกนลายน้ิวมือพร้อม
ติดตั้ง จาํนวน 2 เคร่ือง 31,000.00              12 ก.ค. 62 10148415 30,710.28        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              12 ก.ค. 62 10148417 19,800.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                12 ก.ค. 62 10148416 5,745.79          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 17,600.00              12 ก.ค. 62 10148411 17,600.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 44,221.70              11 ก.ค. 62 10148408 43,808.41        กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 84,241.60              11 ก.ค. 62 10148408 83,454.30        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 7,920.00                12 ก.ค. 62 10148423 7,840.80          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 ก.ค. 62 10148444 3,000.00          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                12 ก.ค. 62 10148422 3,710.00          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                12 ก.ค. 62 10148422 3,710.00          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายอภิรักษ ์ คาํตัน๋ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000.00                12 ก.ค. 62 10148410 2,000.00          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,070.00                12 ก.ค. 62 10148419 6,999.30          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุสาํนกังาน 25,150.00              12 ก.ค. 62 10148423 24,898.50        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 4,770.00                12 ก.ค. 62 10148418 4,722.30          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                12 ก.ค. 62 10148422 4,358.88          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน พูลทรัพยพ์าณิชย์ คา่วสัดุสาํนกังาน 28,020.00              12 ก.ค. 62 10148423 27,739.80        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                12 ก.ค. 62 10148425 4,950.00          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 5,000.00                12 ก.ค. 62 10148424 4,950.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ครัวป้าหลา้

คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมประจาํเดือนคณะผูบ้ริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล ผูน้าํชุมชน กรรมการชุมชน 
และองคก์รอ่ืนๆ 22,500.00              12 ก.ค. 62 10148412 22,275.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 24,000.00              12 ก.ค. 62 10148426 23,760.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 15,000.00              12 ก.ค. 62 10148420 14,850.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย กรมธนารักษ์

คา่เช่าท่ีดินในเขตเทศบาล (คา่เช่าท่ีราชพสัดุและ
ท่ีดินสาธารณประโยชน์) 4,860.00                11 ก.ค. 62 10148407 4,860.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 6,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 6,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 5,000.00                23 ก.ค. 62 10148444 5,000.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 ก.ค. 62 10148444 3,000.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 5,000.00                23 ก.ค. 62 10148444 5,000.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                23 ก.ค. 62 10148444 2,850.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 42,800.00              12 ก.ค. 62 10148422 42,400.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นางสาวเกตกานดา  ใจปัญญา คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,926.00                12 ก.ค. 62 10148409 3,926.00          กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 52,762.32              11 ก.ค. 62 10148406 52,762.32        กรกฎาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั ธราวิทยค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
พร้อมปรับหินคลุก และตีเส้นจราจร(สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณซอยวรรณดีศรีนวล หมู่ท่ี 4    ต.
หนองหาร) 239,000.00            12 ก.ค. 62 10148414 236,766.36      กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวเกศิณี  พรหมตนั

เงินยมืทดรอง - คา่ตอบแทนคณะกรรมการคดัเลือก
พนกังาน ลูกจา้งฯ 7,200.00                11 ก.ค. 62 10148404 7,200.00          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 ก.ค. 62 10148444 3,000.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                23 ก.ค. 62 10148433 3,710.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,800.00                12 ก.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 7,800.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              23 ก.ค. 62 10148436 40,986.00        กรกฎาคม

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั ธราวิทยค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดว้ยแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตีเส้นจราจร ซอย 4 หมู่ท่ี
 6 ต.หนองหาร 38,000.00              23 ก.ค. 62 10148432 37,044.86        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                23 ก.ค. 62 10148444 3,000.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 3,411.00                23 ก.ค. 62 10148437 3,376.89          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,260.00              23 ก.ค. 62 10148433 19,080.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                23 ก.ค. 62 1048442-3 2,000.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 700.00                   23 ก.ค. 62 10148435 693.00             กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั คลิกทูโซลูชัน่ส์ จาํกดั คา่เช่าพ้ืนท่ีสาํหรับจดัทาํเวบ็ไซค์ 1,500.00                23 ก.ค. 62 10148428 1,485.98          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 6,820.00                23 ก.ค. 62 10148427 6,756.26          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 24,752.00              23 ก.ค. 62 10148433 24,520.67        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 3,110.00                23 ก.ค. 62 10148430 3,078.90          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ทกัษิณแอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 909.50                   23 ก.ค. 62 10148441 901.00             กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 22,039.75              23 ก.ค. 62 10148427 21,833.77        กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,050.00                23 ก.ค. 62 10148435 1,039.50          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,050.00                23 ก.ค. 62 10148435 1,039.50          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 57,608.00              23 ก.ค. 62 10148437 57,031.92        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 7,471.81                23 ก.ค. 62 10148440 7,471.81          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 3,083.00                23 ก.ค. 62 10148439 3,054.19          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 151,821.24            23 ก.ค. 62 10148438 151,821.24      กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 5,716.00                15 ก.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,716.00          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 4,000.00                23 ก.ค. 62 10148444 4,000.00          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 300.00                   23 ก.ค. 62 10148430 297.00             กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 7,380.00                23 ก.ค. 62 10148429 7,380.00          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุสาํนกังาน 2,128.00                23 ก.ค. 62 10148431 2,108.11          กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,360.00                23 ก.ค. 62 10148434 4,316.40          กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 30,250.00              23 ก.ค. 62 10148434 29,947.50        กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,120.00                23 ก.ค. 62 10148434 3,088.80          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,475.10                26 ส.ค. 62 10148578 2,451.97          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,235.00                25 ก.ค. 62 10148458 4,192.65          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 16,880.00              25 ก.ค. 62 10148457 16,711.20        กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวนิชาภา  ฟองมูล เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,656.00                23 ก.ค. 62 10148445 6,656.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 158,282.60            23 ก.ค. 62 10148446-51 158,282.60      กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 8,102.00                23 ก.ค. 62 10148446-51 8,102.00          กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน ดีเคดีไซน์

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 6,000.00                25 ก.ค. 62 10148459 5,940.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 15,990.00              25 ก.ค. 62 10148457 15,830.10        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่วสัดุ บริษทั เชียงใหม่เวียงพิงคก์ารยาง จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 14,000.00              25 ก.ค. 62 10148456 13,869.16        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน เงินอุดหนุน กลุ่มผูสู้งอายเุทศบาลเมืองแม่โจ้

เงินอุดหนุนโครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ประจาํปี 2562 20,000.00              25 ก.ค. 62 10148452 20,000.00        กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 5,000.00                26 ก.ค. 62 10148460 5,000.00          กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  บวังาม เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,766.00                26 ก.ค. 62 10148467 3,766.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,800.00                26 ก.ค. 62 10148466 1,800.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน นายพิชยั  พวงเสน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,500.00              26 ก.ค. 62 10148462 12,500.00        กรกฎาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก -

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 16,010.00              22 ก.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 16,010.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                26 ก.ค. 62 10148460 4,000.00          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 4,000.00                26 ก.ค. 62 10148460 4,000.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน เงินอุดหนุน กลุ่มส่งเสริมอาชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้

อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจาํปี 2562 100,000.00            1 ส.ค. 62 10148483 100,000.00      สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              31 ก.ค. 62 10148470 74,160.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              31 ก.ค. 62 10148470 20,250.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              31 ก.ค. 62 10148470 20,250.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              31 ก.ค. 62 10148470 38,250.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            31 ก.ค. 62 10148470 281,220.00      กรกฎาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 21,590.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 21,590.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 1,695.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 1,695.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 24,080.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 24,080.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 53,510.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 53,510.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 6,630.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 96,310.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 96,310.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 79,740.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 79,740.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 9,630.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 9,630.00          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 53,010.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 53,010.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 600,710.00            25 ก.ค. 62 10148453-5 600,710.00      กรกฎาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 69,325.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 69,325.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 358,400.00            25 ก.ค. 62 10148453-5 358,400.00      กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 22,600.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 22,600.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 14,185.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 14,185.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 11,960.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 11,960.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 1,325.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 1,325.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 22,230.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 22,230.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 214,430.00            25 ก.ค. 62 10148453-5 214,430.00      กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 30,000.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 30,000.00        กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 124,180.00            25 ก.ค. 62 10148453-5 124,180.00      กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 2,130.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 2,130.00          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 3,000.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 3,000.00          กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,680.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 20,680.00        กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 144,610.00            25 ก.ค. 62 10148453-5 144,610.00      กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 16,390.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 87,890.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 87,890.00        กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 6,600.00          กรกฎาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 5,600.00          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 125,080.00            25 ก.ค. 62 10148453-5 125,080.00      กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 5,600.00          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                25 ก.ค. 62 10148453-5 7,100.00          กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 18,190.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 18,190.00        กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 161,450.00            25 ก.ค. 62 10148453-5 161,450.00      กรกฎาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 22,695.00              25 ก.ค. 62 10148453-5 22,695.00        กรกฎาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 1,617.00                1 ส.ค. 62 10148494 1,601.89          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย นายสมพร  กนัธา คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 6,900.00                26 ก.ค. 62 10148463 6,900.00          กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   26 ก.ค. 62 10148461 625.40             กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   26 ก.ค. 62 10148461 625.40             กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   26 ก.ค. 62 10148461 625.40             กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,400.00              26 ก.ค. 62 10148465 10,302.80        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                1 ส.ค. 62 10148490 4,358.88          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุสาํนกังาน 5,208.00                26 ก.ค. 62 10148464 5,159.33          กรกฎาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นางสาวปรารถนา  มูลสี เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 450.00                   1 ส.ค. 62 10148487 450.00             สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 3,806.00                1 ส.ค. 62 10148485-6 3,806.00          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 6,000.00                1 ส.ค. 62 10148488 6,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่จา้งเหมาบริการ 2,675.00                1 ส.ค. 62 10148489 2,650.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันางสาวสายฝน  กลัยา เงินช่วยเหลือพิเศษ - เงินช่วยเหลือคา่ทาํศพ 27,000.00              1 ส.ค. 62 10148484 27,000.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                1 ส.ค. 62 10148490 2,971.96          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                1 ส.ค. 62 10148490 2,971.96          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                1 ส.ค. 62 10148490 3,710.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 115,200.00            26 ก.ค. 62 10148469 114,048.00      กรกฎาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,233,666.00         26 ก.ค. 62 10148468 1,222,136.41   กรกฎาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 71,622.00              31 ก.ค. 62 10148482 71,622.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 71,622.00              31 ก.ค. 62 10148482 71,622.00        กรกฎาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายศรัณญ ์ ใจคาํ คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 30,450.00              1 ส.ค. 62 10148491 30,450.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,322.95              1 ส.ค. 62 10148493 10,226.47        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                1 ส.ค. 62 10148492 6,487.20          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                6 ส.ค. 62 10148502 6,148.00          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายสง่าชยั  วงคว์งั เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148503 7,500.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 สาํหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จาํนวน 6 เคร่ือง 180,000.00            5 ส.ค. 62 10148498 178,317.75      สิงหาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 800 VA จาํนวน 10 เคร่ือง 24,500.00              5 ส.ค. 62 10148498 24,271.03        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,875.00                6 ส.ค. 62 10148504 7,801.40          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,816.00                6 ส.ค. 62 10148505 2,787.84          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,139.00                6 ส.ค. 62 10148505 4,097.61          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 15,400.00              6 ส.ค. 62 10148501 15,256.07        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                6 ส.ค. 62 10148500 4,953.27          สิงหาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย บริษทั นอร์ทเวฟ จาํกดั

คา่ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง - คา่จดัซ้ือรถ
โดยสาร ขนาด 12 ท่ีนัง่ จาํนวน 1 คนั 1,218,000.00         5 ส.ค. 62 10148497 1,206,616.83   สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 4,500.00                5 ส.ค. 62 10148496 4,500.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 75,200.00              5 ส.ค. 62 10148496 75,200.00        สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 515,300.00            5 ส.ค. 62 10148496 515,300.00      สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 19,000.00              5 ส.ค. 62 10148495 19,000.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 240,000.00            5 ส.ค. 62 10148495 240,000.00      สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,200,800.00         5 ส.ค. 62 10148495 1,200,800.00   สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                19 ส.ค. 62 10148541-2 2,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148499 7,500.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148499 7,500.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุสาํนกังาน 10,000.00              19 ส.ค. 62 10148532 9,906.54          สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 7,026.00                6 ส.ค. 62 10148510 6,960.34          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 12,882.76              19 ส.ค. 62 10148540 12,882.76        สิงหาคม

สาธารณสุข

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน

คา่ใชจ่้ายโครงการ To Be Number one เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชน 2,500.00                6 ส.ค. 62 10148508 2,475.00          สิงหาคม

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

คา่ใชจ่้ายโครงการ To Be Number one เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชน 600.00                   6 ส.ค. 62 10148511 594.00             สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                6 ส.ค. 62 10148509 6,000.00          สิงหาคม

สาธารณสุข

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

คา่ใชจ่้ายโครงการ To Be Number one เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชน 8,000.00                6 ส.ค. 62 10148507 7,920.00          สิงหาคม

สาธารณสุข

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางพรรณวลยั  พรมมิจิตร์

คา่ใชจ่้ายโครงการ To Be Number one เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชน 11,250.00              6 ส.ค. 62 10148506 11,137.50        สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              6 ส.ค. 62 10148499 45,000.00        สิงหาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148499 7,500.00          สิงหาคม

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148499 7,500.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148499 7,500.00          สิงหาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148516 7,500.00          สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 54,000.00              6 ส.ค. 62 10148499 54,000.00        สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 23,500.00              6 ส.ค. 62 10148512 23,500.00        สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายศรัณญ ์ ใจคาํ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 67,738.00              6 ส.ค. 62 10148513 67,738.00        สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 550.00                   19 ส.ค. 62 10148535 544.50             สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148516 7,500.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148516 7,500.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              6 ส.ค. 62 10148516 22,500.00        สิงหาคม

สาธารณสุข

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

คา่ใชจ่้ายโครงการ To Be Number one เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชน 3,350.00                19 ส.ค. 62 10148530 3,316.50          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  อปัการรัตน์ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 8,560.00                6 ส.ค. 62 10148514 8,560.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                6 ส.ค. 62 10148516 7,500.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              6 ส.ค. 62 10148517 19,800.00        สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              6 ส.ค. 62 10148515 82,170.00        สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 60,000.00              6 ส.ค. 62 10148516 60,000.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 2,692.00                19 ส.ค. 62 10148533 2,665.08          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย -

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
 คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน 64,500.00              1 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 64,500.00        กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสุริยนั  กนัธา เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,000.00                14 ส.ค. 62 10148519 7,000.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายยทุธนา  นาํโน เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 16,500.00              14 ส.ค. 62 10148518 16,500.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 3,500.00                19 ส.ค. 62 10148535 3,465.00          สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,240.96              26 ส.ค. 62 10148578 20,051.79        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายธงชยั  อปัการรัตน์ คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 1,680.00                19 ส.ค. 62 10148539 1,680.00          สิงหาคม

สาธารณสุข

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย -

คา่ใชจ่้ายโครงการ To Be Number one เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชน 15,500.00              9 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 15,500.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายธนภทัร  มยัมณี คา่จา้งเหมาบริการ 5,000.00                19 ส.ค. 62 10148538 4,950.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย นายสุพล  ใจมูล คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 1,350.00                19 ส.ค. 62 10148524 1,336.50          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 1,900.00                19 ส.ค. 62 10148523 1,882.24          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,656.00                9 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 6,656.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 7,000.00                19 ส.ค. 62 10148525 6,930.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,453.00                19 ส.ค. 62 10148537 8,374.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,370.00                19 ส.ค. 62 10148534 6,306.30          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 58,071.74              14 ส.ค. 62 10148520 58,071.74        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การเกษตร
อนุรักษแ์หล่งนํ้าและ
ป่าไม้ คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

โครงการ Green and Clean "โครงการฟ้ืนฟู
และพฒันลาํนํ้าคาว เพ่ือส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิต 1,125.00                19 ส.ค. 62 10148536 1,113.75          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน ชยัสังฆภณัฑ ์(แม่โจ)้ คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 10,431.00              19 ส.ค. 62 10148522 10,326.69        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 10,200.00              9 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 10,200.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ครัวป้าหลา้ คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 42,000.00              19 ส.ค. 62 10148526 41,580.00        สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 3,000.00          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 3,000.00          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย นายนิคม  ปันกอ คา่จา้งเหมาบริการ 4,000.00                19 ส.ค. 62 10148528 3,960.00          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 4,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 4,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 4,500.00                15 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 4,500.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 75,200.00              15 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 75,200.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 514,700.00            15 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 514,700.00      สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 1,789.00                19 ส.ค. 62 10148527 1,772.28          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 ส.ค. 62 10148531 3,710.00          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                19 ส.ค. 62 10148531 3,710.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสมพร  กนัธา เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 15,520.90              22 ส.ค. 62 10148547 15,520.90        สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 24,600.00              19 ส.ค. 62 10148529 24,600.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 5,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 5,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 3,000.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวสุดาพร  จนัตะ๊พิงค์ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 23,700.00              19 ส.ค. 62 10148543 23,700.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 6,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 6,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 5,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 5,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่เช่าบา้น 3,000.00                19 ส.ค. 62 10148521 3,000.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ไอ จี กรีน เซอร์วิส

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
ประจาํปี 2562 18,400.00              26 ส.ค. 62 10148570 18,228.04        สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 500.00                   19 ส.ค. 62 10148530 495.00             สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายธงชยั  อปัการรัตน์ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,900.00                19 ส.ค. 62 10148545 7,900.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 600.00                   26 ส.ค. 62 10148565 594.00             สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายอภิชาติ  ดาวเรือง คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 5,750.00                26 ส.ค. 62 10148571 5,692.50          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 5,700.00                21 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 5,700.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                19 ส.ค. 62 10148521 2,850.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เอ.พี.เอน็. คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิส คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 75,000.00              26 ส.ค. 62 10148556 75,000.00        สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 7,047.84                19 ส.ค. 62 10148544 7,047.84          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 375.00                   26 ส.ค. 62 10148572 375.00             สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย นายวิรัช  ศรีสกลวฒัน์ คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 80,000.00              26 ส.ค. 62 10148563 79,200.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 2,500.00                19 ส.ค. 62 10148546 2,500.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 134,119.74            26 ส.ค. 62 10148559 134,119.74      สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ครุภณัฑ์ ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง

ครุภณัฑด์บัเพลิง - คา่จดัซ้ือกระบอกฉีดนํ้ายาโฟม 
แบบ LOW EXPANSION จาํนวน 1 อนั 14,800.00              26 ส.ค. 62 10148566 14,652.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ครุภณัฑ์ ร้าน เอสอาร์ เทรดด้ิง ครุภณัฑส์าํนกังาน - คา่จดัซ้ือตูล้อ็กเกอร์ 9 ช่อง 12,000.00              26 ส.ค. 62 10148566 11,880.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,519.37                26 ส.ค. 62 10148560 2,495.82          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,260.00              26 ส.ค. 62 10148577 19,080.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 43,335.00              26 ส.ค. 62 10148577 42,930.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,723.52              26 ส.ค. 62 10148578 16,567.23        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                26 ส.ค. 62 10148577 3,710.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 3,581.55                26 ส.ค. 62 10148562 3,545.73          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              26 ส.ค. 62 10148561 40,986.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 60,677.95              26 ส.ค. 62 10148562 60,071.17        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,815.00                26 ส.ค. 62 10148577 4,770.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 112,500.00            26 ส.ค. 62 10148555 112,500.00      สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 112,500.00            26 ส.ค. 62 10148555 112,500.00      สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 21,375.00              26 ส.ค. 62 10148564 21,175.23        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                26 ส.ค. 62 10148568 4,953.27          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางสาวดิจชีวนั  ม่วงมนั คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 3,915.00                26 ส.ค. 62 10148574 3,875.85          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,861.00                26 ส.ค. 62 10148578 9,768.84          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 960.00                   26 ส.ค. 62 10148576 951.03             สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การเกษตร
อนุรักษแ์หล่งนํ้าและ
ป่าไม้ คา่ใชส้อย นายสมศกัด์ิ  ปาวิน

โครงการ Green and Clean "โครงการฟ้ืนฟู
และพฒันลาํนํ้าคาว เพ่ือส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิต 5,000.00                26 ส.ค. 62 10148573 4,950.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสง่าชยั  วงคว์งั เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 34,000.00              26 ส.ค. 62 10148558 34,000.00        สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ทราฟฟิค ลายน์ คา่จา้งเหมาบริการ 80,517.50              26 ส.ค. 62 10148584 79,765.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 158,282.60            23 ส.ค. 62 10148550-3 158,282.60      สิงหาคม

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 8,102.00                23 ส.ค. 62 10148550-3 8,102.00          สิงหาคม

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั เซนรุ่งเรืองการคา้ จาํกดั

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 13,899.30              26 ส.ค. 62 10148557 13,769.40        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 9,115.00                26 ส.ค. 62 10148576 9,029.81          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน -

คา่ตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ ผูต้รวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินความชาํนาญหรือความ
เช่ียวชาญ ผลงานทางวิชาการของพนกังานเทศบาล 7,200.00                21 ส.ค. 92 ส่งใชเ้งินยมื 7,200.00          สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 5,800.00                26 ส.ค. 62 10148554 5,800.00          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 4,000.00                26 ส.ค. 62 10148554 4,000.00          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 5,000.00                26 ส.ค. 62 10148554 5,000.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ คา่ใชส้อย ร้าน แมก๊ซ์ไดนาโม คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00                26 ส.ค. 62 10148569 1,188.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุอ่ืน 1,634.00                26 ส.ค. 62 10148576 1,618.73          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั เชียงใหม่เวียงพิงคก์ารยาง จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,000.00              26 ส.ค. 62 10148575 12,878.50        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 9,630.00                26 ส.ค. 62 10148577 9,540.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ครุภณัฑ์ บิรษทั เชียงใหม่วิทยส่ืุอสาร เฮช เอส ไฟว ์จาํกดั

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ- คา่จดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ
 ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัตจ์าํนวน 5 เคร่ือง 59,500.00              26 ส.ค. 62 10148567 58,943.93        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์ คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 20,000.00              26 ส.ค. 62 10148564 19,813.08        สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 49,113.00              26 ส.ค. 62 10148585 48,654.00        สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ลานหินจิตนา คา่วสัดุก่อสร้าง 27,650.00              29 ส.ค. 62 10148603 27,373.50        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,440.96              26 ส.ค. 62 10148582 10,343.38        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดาวเทียมแม่โจ้ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,650.00                26 ส.ค. 62 10148586 5,593.50          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,260.00              26 ส.ค. 62 10148594 19,080.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                26 ส.ค. 62 10148594 4,358.88          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                26 ส.ค. 62 10148594 3,710.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,730.00                29 ส.ค. 62 10148605 1,712.70          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,700.00                29 ส.ค. 62 10148605 1,683.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,850.00                29 ส.ค. 62 10148605 7,771.50          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,360.00                29 ส.ค. 62 10148605 3,326.40          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,810.00                29 ส.ค. 62 10148605 8,721.90          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 16,140.00              6 ก.ย. 62 10148644 15,978.60        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 12,824.00              26 ส.ค. 62 10148591 12,704.15        สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,390.00                29 ส.ค. 62 10148604 2,366.10          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั สิทธิโชค เชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 8,000.00                26 ส.ค. 62 10148590 7,925.23          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสายยนัต ์ สมอ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,800.00                26 ส.ค. 62 10148583 7,800.00          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,766.00                23 ส.ค. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,766.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 4,560.00                26 ส.ค. 62 10148593 4,514.40          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ชยัสังฆภณัฑ ์(แม่โจ)้ คา่วสัดุสาํนกังาน 1,470.00                26 ส.ค. 62 10148592 1,455.30          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ทิพย ์แอนด ์ดบับลิว เอสที เพสท ์คอนโทรลคา่จา้งเหมาบริการ 18,190.00              26 ส.ค. 62 10148588 18,020.00        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 25,530.00              26 ส.ค. 62 10148587 25,291.40        สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 36,903.00              26 ส.ค. 62 10148587 36,558.11        สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 37,233.40              26 ส.ค. 62 10148578 36,885.42        สิงหาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 78,804.80              26 ส.ค. 62 10148578 78,068.31        สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 111,111.10            22 ส.ค. 62 10148548 109,999.99      สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,270,000.00         22 ส.ค. 62 10148549 1,258,130.84   สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   26 ส.ค. 62 10148580 625.40             สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   26 ส.ค. 62 10148580 625.40             สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   26 ส.ค. 62 10148580 625.40             สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                26 ส.ค. 62 10148581 6,148.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,548.40                26 ส.ค. 62 10148581 6,487.20          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                26 ส.ค. 62 10148594 2,971.96          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                26 ส.ค. 62 10148594 2,971.96          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 9,602.80                26 ส.ค. 62 10148595 9,513.05          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                26 ส.ค. 62 10148589 5,745.79          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              30 ส.ค. 62 10148621 74,160.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              30 ส.ค. 62 10148621 20,250.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              30 ส.ค. 62 10148621 20,250.00        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              30 ส.ค. 62 10148621 38,250.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            30 ส.ค. 62 10148621 281,220.00      สิงหาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 21,590.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 21,590.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 1,695.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 1,695.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 24,080.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 24,080.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 53,510.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 53,510.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 6,630.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 96,310.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 96,310.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 79,740.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 79,740.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 9,630.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 9,630.00          สิงหาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 53,010.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 53,010.00        สิงหาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 600,710.00            27 ส.ค. 62 10148596-8 600,710.00      สิงหาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 69,325.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 69,325.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 370,360.00            27 ส.ค. 62 10148596-8 370,360.00      สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 22,600.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 22,600.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 15,510.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 15,510.00        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 22,230.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 22,230.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 214,430.00            27 ส.ค. 62 10148596-8 214,430.00      สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 30,000.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 30,000.00        สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 124,490.00            27 ส.ค. 62 10148596-8 124,490.00      สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 599.33                   27 ส.ค. 62 10148596-8 599.33             สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 2,130.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 2,130.00          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 3,000.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 3,000.00          สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,680.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 20,680.00        สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 144,610.00            27 ส.ค. 62 10148596-8 144,610.00      สิงหาคม

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 16,390.00        สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 87,890.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 87,890.00        สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 6,600.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 5,600.00          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 125,080.00            27 ส.ค. 62 10148596-8 125,080.00      สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 5,600.00          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                27 ส.ค. 62 10148596-8 7,100.00          สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 18,190.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 18,190.00        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 161,450.00            27 ส.ค. 62 10148596-8 161,450.00      สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 22,695.00              27 ส.ค. 62 10148596-8 22,695.00        สิงหาคม

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 13,500.00              29 ส.ค. 62 10148610 13,373.83        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั สยามนิสสันเชียงใหม่ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,208.03                29 ส.ค. 62 10148616 1,196.74          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย นายรัฐไทย  บรรณา คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 74,700.00              29 ส.ค. 62 10148608 73,953.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั

การเกษตร
อนุรักษแ์หล่งนํ้าและ
ป่าไม้ คา่ใชส้อย นางอารียว์รรณ  สุวรรณ์

โครงการ Green and Clean "โครงการฟ้ืนฟู
และพฒันลาํนํ้าคาว เพ่ือส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิต 3,900.00                29 ส.ค. 62 10148609 3,861.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,800.00                29 ส.ค. 62 10148612 5,742.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ธีรพนัธแ์อร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนงั  ขนาด 25,000 BTU จาํนวน 2 
เคร่ือง 42,000.00              29 ส.ค. 62 10148619 41,580.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 263.20                   29 ส.ค. 62 10148618 263.20             สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 21,187.60              29 ส.ค. 62 10148618 21,187.60        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 20,128.22              29 ส.ค. 62 10148618 20,128.22        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 5,329.80                29 ส.ค. 62 10148618 5,329.80          สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 11,844.00              29 ส.ค. 62 10148618 11,844.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 262,792.80            29 ส.ค. 62 10148618 262,792.80      สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 249,809.56            29 ส.ค. 62 10148618 249,809.56      สิงหาคม

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินอุดหนุน โรงเรียนสังกดัประถมศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลโครงการอาหาร
กลางวนั 1,807,000.00         28 ส.ค. 62 10148599-602 1,807,000.00   สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย ร้าน เชียงใหม่ถว้ยรางวลั คา่ใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ 20,900.00              29 ส.ค. 62 10148613 20,691.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัร้าน กณุทิราภณัฑ์ คา่ใชจ่้ายในการจดัการจราจร 12,950.00              29 ส.ค. 62 10148613 12,828.97        สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางสาวธาริณี  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,210.00                29 ส.ค. 62 10148607 2,210.00          สิงหาคม

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 6,135.00                29 ส.ค. 62 10148620 6,135.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ชยัสังฆภณัฑ ์(แม่โจ)้ คา่วสัดุสาํนกังาน 9,150.00                29 ส.ค. 62 10148615 9,058.50          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางสาวธาริณี  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,130.00                29 ส.ค. 62 10148607 2,130.00          สิงหาคม

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั เชียงใหม่เวียงพิงคก์ารยาง จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000.00              29 ส.ค. 62 10148617 44,579.44        สิงหาคม

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน แม่โจอ้อโตค้าร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,700.00                29 ส.ค. 62 10148606 4,653.00          สิงหาคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,010.00                29 ส.ค. 62 10148605 4,959.90          สิงหาคม

สาํนกัปลดั

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัศาสนา
วฒันธรรม คา่ใชส้อย นางเบ็ญจวรรณ์  สุรินทร์ คา่ใชจ่้ายโครงการแห่เทียนพรรษา 10,000.00              29 ส.ค. 62 10148611 9,900.00          สิงหาคม

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 45,800.00              6 ก.ย. 62 10148643 45,371.96        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย พนกังานเทศบาล คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 12,664.00              5 ก.ย. 62 10148638 12,664.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 642.54                   6 ก.ย. 62 10148649 636.53             กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 71,622.00              30 ส.ค. 62 10148633 71,622.00        สิงหาคม

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 71,622.00              30 ส.ค. 62 10148633 71,622.00        สิงหาคม



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายสง่าชยั  วงคว์งั คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 2,400.00                6 ก.ย. 62 10148642 2,400.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00                6 ก.ย. 62 10148641 2,100.00          กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,800.00              5 ก.ย. 62 10148639 10,800.00        กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,800.00              5 ก.ย. 62 10148639 10,800.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน มลทิชาดอกไมส้ด คา่ใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ 1,000.00                9 ก.ย. 62 10148660 990.00             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 2,468.12                6 ก.ย. 62 10148650 2,445.05          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 59,870.00              3 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 59,870.00        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 5,440.00                6 ก.ย. 62 10148644 5,385.60          กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั เชียงใหม่เวียงพิงคก์ารยาง จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000.00              6 ก.ย. 62 10148645 44,579.44        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,521.70                17 ก.ย. 62 10155834 1,507.48          กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 4,500.00                5 ก.ย. 62 10148634-5 4,500.00          กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 71,200.00              5 ก.ย. 62 10148634-5 71,200.00        กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 490,600.00            5 ก.ย. 62 10148634-5 490,600.00      กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 19,000.00              5 ก.ย. 62 10148634-5 19,000.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 1,228,900.00         5 ก.ย. 62 10148634-5 1,228,900.00   กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บเบ้ียยงัชีพ เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 243,200.00            5 ก.ย. 62 10148634-5 243,200.00      กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,867.60                6 ก.ย. 62 10148648 2,840.80          กนัยายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                5 ก.ย. 62 10148637 7,500.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 7,500.00                5 ก.ย. 62 10148637 7,500.00          กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 20,600.00              6 ก.ย. 62 10148640 20,600.00        กนัยายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายถาวร  จองส่างปัน

เงินยมืทดรอง - คา่ใชจ่้ายตามโครงการรวมพลงั
ช่วยกนัแยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ 18,600.00              5 ก.ย. 62 10148636 18,600.00        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน สามการยาง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,910.00                6 ก.ย. 62 10148647 1,890.90          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 4,992.18                4 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 4,992.18          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่ใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ 1,200.00                6 ก.ย. 62 10148646 1,188.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 4,000.00                6 ก.ย. 62 10148641 4,000.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย สถานตรวจสภาพรถ วฒันาเซอร์วิส คา่โฆษณาและเผยแพร่ 1,800.00                3 ก.ย. 62 10148659 1,782.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,329.97              17 ก.ย. 62 10155834 21,130.62        กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นายสุเนตร  ประเสริฐ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 1,000.00                9 ก.ย. 62 10148655 1,000.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                9 ก.ย. 62 10148654 7,500.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 9,240.00                9 ก.ย. 62 10148651 9,240.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 18,570.00              9 ก.ย. 62 10148661 18,384.30        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายรังสฤษด ์ คนัธา

คา่จา้งเหมาในการออกแบบ จา้งควบคุมงานให้แก่
เอกชน หรือนิติบุคคล 10,000.00              9 ก.ย. 62 10148656 9,900.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายสุรพนัธ ์ ปันศิริ

คา่จา้งเหมาในการออกแบบ จา้งควบคุมงานให้แก่
เอกชน หรือนิติบุคคล 40,000.00              9 ก.ย. 62 10148657 39,600.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์ คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 2,280.00                9 ก.ย. 62 10148658 2,280.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                9 ก.ย. 62 10148654 7,500.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                9 ก.ย. 62 10148654 7,500.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 22,500.00              9 ก.ย. 62 10148654 22,500.00        กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
โรงเรีอนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ ยอินทรียด์ว้ยเทคนิค
การเล้ียงไส้เดือนดิน 7,500.00                9 ก.ย. 62 10148662 7,500.00          กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 7,800.00                9 ก.ย. 62 10148653 7,800.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                9 ก.ย. 62 10148654 7,500.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                9 ก.ย. 62 10148654 7,500.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายทวีชยั  อยา่งเจริญ คา่ใชจ่้ายโครงการคลีนิกชุมชน 6,000.00                9 ก.ย. 62 10148663 6,000.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 54,000.00              9 ก.ย. 62 10148654 54,000.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 11,900.00              9 ก.ย. 62 10148652 11,900.00        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 16,800.00              9 ก.ย. 62 10148653 16,800.00        กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก นายวิรัช  ศรีสกลวฒัน์ คืนเงินคํ้าประกนัสัญญา 4,000.00                9 ก.ย. 62 10148665 4,000.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาวอภยัรินทร์  ตุละวนั คา่เช่าบา้น 4,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 4,000.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นางสาววิสุดา  ใคร้กํ้า คา่เช่าบา้น 3,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 3,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นายวิรัช  จิโรจน์พงศา คา่เช่าบา้น 6,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 6,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางชญาดา  ไชยศิลป์ คา่เช่าบา้น 2,850.00                17 ก.ย. 62 10148688 2,850.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ คา่เช่าบา้น 5,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 5,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน คา่เช่าบา้น 3,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 3,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน นางสาวเกศิณี  พรหมตนั คา่เช่าบา้น 5,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 5,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ตอบแทน นางกญัญาภคั  ทิตยว์งค์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 3,000.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 34,000.00              6 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 34,000.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 3,500.00                9 ก.ย. 62 10148662 3,500.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งเหมาบริการ 7,500.00                9 ก.ย. 62 10148662 7,500.00          กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 60,000.00              9 ก.ย. 62 10148662 60,000.00        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โครงการแม่โจเ้มืองสะอาด 45,000.00              9 ก.ย. 62 10148662 45,000.00        กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 50,649.14              9 ก.ย. 62 10148664 50,649.14        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 57,780.00              12 ก.ย. 62 10148667 57,240.00        กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 17,300.00              17 ก.ย. 62 10148686 17,300.00        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,900.00                6 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 7,900.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน สมาชิกสภาเทศบาล

คา่เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบ
บนัทึกรายงานการประชุมสภา การแปรญตัติและ
ในการอ่ืนของสภา 1,312.00                12 ก.ย. 62 10148678 1,312.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั คา่บริการไปรษณีย์ 2,522.00                12 ก.ย. 62 10148675 2,496.78          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 531.63                   12 ก.ย. 62 10148676 531.63             กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายไกรทอง หลา้คาํมูล คา่ใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ 1,000.00                17 ก.ย. 62 10155825 990.00             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายอภิชยั  แกว้นนัชยั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,030.00                12 ก.ย. 62 10148674 2,009.70          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั

คา่ใชจ่้ายโครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ้ 1,000.00                12 ก.ย. 62 10148673 990.65             กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 22,246.98              17 ก.ย. 62 10148698 22,246.98        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 276.36                   17 ก.ย. 62 10148698 276.36             กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สาํหรับงานประมวลผล จาํนวน 1 เคร่ือง 21,000.00              12 ก.ย. 62 10148666 20,803.74        กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ - คา่จดัซ้ือกลอ้ง
ดิจิตอล ระบบ DSLR จาํนวน 1 ตวั 35,000.00              12 ก.ย. 62 10148666 34,672.90        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,359.20                17 ก.ย. 62 10155834 8,281.08          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,660.00              17 ก.ย. 62 10155834 13,532.34        กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย นายสุทศัน์  จนัตาธรรม เงินสาํรองจ่าย - เหตุอคัคีภยั 9,410.00                12 ก.ย. 62 10148679 9,410.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จาํกดั คา่เช่าทรัพยสิ์น 5,800.00                12 ก.ย. 62 10148671 5,745.79          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                12 ก.ย. 62 10148667 3,710.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 38,520.00              12 ก.ย. 62 10148667 38,160.00        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 1,794.00                12 ก.ย. 62 10148672 1,777.23          กนัยายน

สาธารณสุข

สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ร้าน มัง่มีเภสัช

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย ์- คา่จดัซ้ือ
เคร่ืองตรวจวดัปริมาณความอ่ิมตวัของออกซิเจนใน
เลือดและสัญญาณชีพจร จาํนวน 2 ชุด 7,000.00                12 ก.ย. 62 10148670 6,930.00          กนัยายน

สาธารณสุข

สาธารณสุข
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ครุภณัฑ์ ร้าน มัง่มีเภสัช

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย ์- คา่จดัซ้ือชุด
กระดานแขง็รองนอนพร้อมเขม็ขดัรัดและหมอนล็
อกศีรษะ จาํนวน 1 ชุด 10,000.00              12 ก.ย. 62 10148670 9,900.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดีเอแอลซพัพลาย คา่วสัดุก่อสร้าง 65,000.00              12 ก.ย. 62 10148669 64,392.52        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั พิบูลยค์อนกรีต จาํกดั คา่วสัดุก่อสร้าง 18,740.00              12 ก.ย. 62 10148668 18,564.86        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 11,700.00              12 ก.ย. 62 10148667 11,590.65        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ลานหินจิตนา คา่วสัดุก่อสร้าง 17,760.00              12 ก.ย. 62 10148667 17,582.40        กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,595.20              17 ก.ย. 62 10155834 69,935.43        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุสาํนกังาน 3,240.00                12 ก.ย. 62 10148673 3,209.72          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายสุรพนัธ ์ ปันศิริ

คา่จา้งเหมาในการออกแบบ จา้งควบคุมงานให้แก่
เอกชน หรือนิติบุคคล 30,000.00              17 ก.ย. 62 10155824 29,700.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 8,250.00                17 ก.ย. 62 10148694 8,167.50          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                17 ก.ย. 62 10148695 3,710.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                17 ก.ย. 62 10148695 3,710.00          กนัยายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั จรัสธุรกิจการพิมพ์

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 8,280.00                17 ก.ย. 62 10155831 8,202.62          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 27,540.00              17 ก.ย. 62 10148685 27,540.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,463.25                17 ก.ย. 62 10155832 7,393.50          กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)

 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 22,500.00              17 ก.ย. 62 10148686 22,500.00        กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 46,400.00              17 ก.ย. 62 10148686 46,400.00        กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 54,700.00              17 ก.ย. 62 10148686 54,700.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,745.00                17 ก.ย. 62 10148695 3,710.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 4,400.00                17 ก.ย. 62 10148695 4,358.88          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ 720.00                   17 ก.ย. 62 10148694 712.80             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 60,000.00              17 ก.ย. 62 10148693 59,400.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายไกรทอง หลา้คาํมูล โครงการอบรมชีวิต มีสุข ดว้ยธรรมะ 5,000.00                17 ก.ย. 62 10155825 4,950.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                17 ก.ย. 62 10148695 2,971.96          กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 925.00                   17 ก.ย. 62 10155828 915.75             กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินยมืทดรอง นางสาวปิยะวดี  กลุยทุธ เงินยมืทดรอง - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                13 ก.ย. 62 10148682 3,900.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 6,927.84                13 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 6,927.84          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,004.80              23 ก.ย. 62 10155871 14,864.57        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,302.00                23 ก.ย. 62 10155871 8,224.41          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 430.00                   17 ก.ย. 62 10155833 425.70             กนัยายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั แม่โจเ้รดิโอมิเดีย กรุ๊ป

โครงการจดัวิทยชุุมชนเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยทุธแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธเ์ทศบาลเมืองแม่โจสู่้ชุมชน 
(วิทยชุุมชน) 5,000.00                17 ก.ย. 62 10148699 4,953.27          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย นางสมพิศ  ใคร้โทง้ คา่จา้งเหมารถรับ - ส่ง นกัเรียน 41,400.00              17 ก.ย. 62 10148696 40,986.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอสันทราย คา่ไฟฟ้า 123,458.33            17 ก.ย. 62 10148689 123,458.33      กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 3,581.55                17 ก.ย. 62 10148697 3,545.73          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900.00                17 ก.ย. 62 10155821 2,871.00          กนัยายน

สาธารณสุข

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั

คา่ใชจ่้ายโครงการ To Be Number one เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชน 5,875.00                17 ก.ย. 62 10155829 5,820.09          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก

เงินนอก เงินนอก รายจ่ายคา้งจ่าย(ขยายเวลา)บริษทั ภาคเหนือวสัดุก่อสร้าง จาํกดั

โครงการขยายผิวถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต พร้อม
ตีเส้น  จราจร กวา้ง 0.60-0.70 ม. ยาว 1,555 ม. หนา 
0.05 ม.หรือพ้ืนท่ีดาํเนินการไม่น้อยกวา่ 1,032 ตร.ม.
 (สถานท่ีก่อสร้างบริเวณปากทางเขา้ทุ่งหม่ืนน้อย-
หน้าวดัทุ่งหม่ืนน้อย หมู่ 9 
ต.หนองหาร) 906,200.00            17 ก.ย. 62 10148683 768,568.84      กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ร้าน เพชรสุวรรณ คา่จา้งเหมาตกัขยะ 120,000.00            12 ก.ย. 62 10148680 118,800.00      กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นายทศวิรัชย ์ สานคล่องวรัตถ์

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 83,000.00              12 ก.ย. 62 10148681 82,170.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 23,540.00              17 ก.ย. 62 10155822 23,304.60        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 6,660.00                17 ก.ย. 62 10155821 6,593.40          กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่ตอบแทน นายเฉลิม  สุนนัตะ๊พนัธ์ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,875.00                17 ก.ย. 62 10155827 1,875.00          กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย นางภรินทฐธ์ร  ธนาพลวิสิฐ คา่เช่าทรัพยสิ์น 20,000.00              17 ก.ย. 62 10148700 19,800.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

โครงการแผนการซ้อมเหตุอคัคีภยั ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ ้ทั้ง 2 แห่ง 600.00                   17 ก.ย. 62 10148694 594.00             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายยทุธนา  นาํโน คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 3,082.00                17 ก.ย. 62 10155826 3,082.00          กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั กลุ่มบา้นตาลพฒันา คา่จา้งเหมาเอกชนขนกาํจดัขยะ 1,270,000.00         17 ก.ย. 62 10148684 1,258,130.84   กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่เช่าทรัพยสิ์น 3,000.00                17 ก.ย. 62 10148695 2,971.96          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายพงชธรณ์   ยอดวงศ์ คา่เช่าบา้น 3,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 3,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูป่้วยเอดส์ 4,500.00                13 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 4,500.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูพิ้การ 71,200.00              13 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 71,200.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั- เบ้ียยงัชีพ - ผูสู้งอายุ 490,600.00            13 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 490,600.00      กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นางสาวปรารถนา  มูลสี คา่เช่าบา้น 5,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 5,000.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายดนยั  ชยัแกว้ คา่เช่าบา้น 4,000.00                17 ก.ย. 62 10148688 4,000.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายเอกราช  นิธิภทัรนนท์ คา่เช่าบา้น 5,800.00                17 ก.ย. 62 10148688 5,800.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่จา้งเหมาบริการ 3,036.00                17 ก.ย. 62 10155822 3,005.64          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 21,560.00              17 ก.ย. 62 10148685 21,560.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 5,752.32                17 ก.ย. 62 10155835 5,752.32          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   17 ก.ย. 62 10148691 625.40             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   17 ก.ย. 62 10148691 625.40             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 631.30                   17 ก.ย. 62 10148691 625.40             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางสาวธาริณี  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,320.00                17 ก.ย. 62 10155823 2,320.00          กนัยายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้

เงินรับฝาก - โครงการอาหารปลอดภยั ใส่ใจ
ผูบ้ริโภค 15,835.00              17 ก.ย. 62 10148687 15,835.00        กนัยายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้

เงินรับฝาก - โครงการตูน้ํ้าด่ืมหยอดเหรียญสะอาด 
ปลอดภยั ห่างไกลโรค 15,500.00              17 ก.ย. 62 10148687 15,500.00        กนัยายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้

เงินรับฝาก - โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัการเสียชีวิต
จากการจมนํ้าในเดก็ 20,000.00              17 ก.ย. 62 10148687 20,000.00        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ เงินรับฝาก - โครงการพฒันาศกัยภาพชีวิตผูสู้งอายุ 180,700.00            17 ก.ย. 62 10148687 180,700.00      กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน ตน้ฝ้ายศิลป์ คา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,420.00                17 ก.ย. 62 10155830 6,360.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายอภิชาติ  ศรีนายก คา่จา้งเหมาบริการ 4,800.00                23 ก.ย. 62 10155878 4,752.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,906.00                17 ก.ย. 62 10155822 4,856.94          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั เชียงใหม่เวียงพิงคก์ารยาง จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 65,200.00              17 ก.ย. 62 10148692 64,590.65        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,400.00                25 ก.ย. 62 10155905 7,326.00          กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,040.00                25 ก.ย. 62 10155905 7,959.60          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) คา่ประกนัภยัรถยนตร์าชการ 38,366.76              20 ก.ย. 62 10155866 38,008.19        กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 11,260.00              25 ก.ย. 62 10155905 11,147.40        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,460.00                25 ก.ย. 62 10155905 4,415.40          กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,810.00                25 ก.ย. 62 10155905 4,761.90          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายสายยนัต ์ สมอ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00                19 ก.ย. 62 10155838 2,400.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 41,350.30              17 ก.ย. 62 10155834 40,963.85        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,800.00                17 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 7,800.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 37,275.00              19 ก.ย. 62 10155845 36,926.64        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,800.50              19 ก.ย. 62 10155852 55,279.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 16,500.00              17 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 16,500.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 7,000.00                17 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 7,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,441.17              19 ก.ย. 62 10155839 10,343.59        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00                19 ก.ย. 62 10155845 6,934.58          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 11,235.00              19 ก.ย. 62 10155845 11,130.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นางสมศรี  ขยนั โครงการอบรมชีวิต มีสุข ดว้ยธรรมะ 24,000.00              19 ก.ย. 62 10155836 23,760.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 9,442.72                19 ก.ย. 62 10155840 9,354.47          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย นายเกษมสันต ์ เช้ือหมัน่ คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 60,488.45              19 ก.ย. 62 10155841 59,883.57        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย - คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 15,520.90              17 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 15,520.90        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,738.00                19 ก.ย. 62 10155842 1,720.62          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ลานหินจิตนา คา่วสัดุก่อสร้าง 9,500.00                19 ก.ย. 62 10155843 9,405.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย นายสง่าชยั , นายอภิรักษ์ คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 5,344.00                19 ก.ย. 62 10155851 5,344.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ นายเจษฎากร  ยศโต คา่วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 14,000.00              19 ก.ย. 62 10155844 13,860.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั

บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ธีรพนัธแ์อร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนงั  ขนาด 25,000 BTU จาํนวน 1 
เคร่ือง 25,000.00              19 ก.ย. 62 10155847 24,750.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ร้าน ราชวงศเ์ฟอร์นิเจอร์

ครุภณัฑส์าํนกังาน - เกา้อ้ีทาํงานบุหนงัพนกัพิงสูง 
ปรับระดบัได ้จาํนวน 3 ตวั ๆละ 4,800 บาท 14,400.00              19 ก.ย. 62 10155846 14,265.42        กนัยายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 158,282.60            23 ก.ย. 62 10155901-4 158,282.60      กนัยายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัผูรั้บบาํนาญ

เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (บาํนาญ) 8,102.00                23 ก.ย. 62 10155901-4 8,102.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 9,020.00                19 ก.ย. 62 10155850 9,020.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,300.00                19 ก.ย. 62 10155837 2,277.00          กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรายรับ นางภคินี  รีด คืนเงินรายรับ - ภาษีป้าย 1,960.00                19 ก.ย. 62 10155849 1,960.00          กนัยายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า
 ขนาด 1 kVA (600Watts) จาํนวน 2 เคร่ือง 11,600.00              19 ก.ย. 62 10155845 11,491.59        กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน นายอภิรักษ ์ คาํตัน๋
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 63,900.00              19 ก.ย. 62 10155848 63,900.00        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,399.20                23 ก.ย. 62 10155871 2,376.78          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,744.67              23 ก.ย. 62 10155871 27,485.37        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 560.00                   20 ก.ย. 62 10155870 554.77             กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายอภิรักษ ์ คาํตัน๋ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00                20 ก.ย. 62 10155864 2,400.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย ร้าน ธีรยทุธคอมพิวเตอร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,900.00                20 ก.ย. 62 10155863 4,851.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน แม่ปิงการ์เดน้ คา่วสัดุการเกษตร 12,000.00              20 ก.ย. 62 10155865 11,880.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั พิบูลยค์อนกรีต จาํกดั คา่วสัดุก่อสร้าง 18,740.00              20 ก.ย. 62 10155859 18,564.86        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,172.00                20 ก.ย. 62 10155867 8,095.63          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,600.00                20 ก.ย. 62 10155868 1,584.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้านแกส๊ป้านุ (นางพชัรินทร์ สิทธิกนั)

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและระงบัอคัคีภยัให้กบับุคลากรและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจป้ระจาํปี 2562 2,100.00                20 ก.ย. 62 10155869 2,100.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 77,275.00              20 ก.ย. 62 10155856 76,552.80        กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและระงบัอคัคีภยัให้กบับุคลากรและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจป้ระจาํปี 2562 1,644.00                23 ก.ย. 62 10155877 1,628.64          กนัยายน

สาํนกัปลดั
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนันายสมพงษ ์ วงศวิ์ลาศ

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 12,080.00              23 ก.ย. 62 10155901 12,080.00        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 25,826.00              20 ก.ย. 62 10155858 25,584.64        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โชตนาการไฟฟ้า คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,813.15              20 ก.ย. 62 10155857 94,917.70        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ คา่นํ้าประปา 5,473.69                20 ก.ย. 62 10155855 5,473.69          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,206.00                20 ก.ย. 62 10155854 6,148.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 4,301.40                20 ก.ย. 62 10155854 4,261.20          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและระงบัอคัคีภยัให้กบับุคลากรและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจป้ระจาํปี 2562 720.00                   20 ก.ย. 62 10155860 712.80             กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ บริษทั กูด้สปีด คอมพิวเตอร์ จาํกดั

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - เคร่ืองอ่านบตัรสมาร์ทการ์ด
 จาํนวน 3 เคร่ือง 2,100.00                20 ก.ย. 62 10155861 2,080.37          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ปติพฒัน์เซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,782.00                20 ก.ย. 62 10155862 2,756.00          กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 13,500.00              20 ก.ย. 62 10155853 13,500.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47,592.00              23 ก.ย. 62 10155871 47,147.21        กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย ร้าน ลานหินจิตนา เงินสาํรองจ่าย - เหตุอุทกภยั 16,000.00              23 ก.ย. 62 10155873 15,840.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่ใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ 980.00                   23 ก.ย. 62 10155890 970.84             กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ ส.ซพัพลาย คา่วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 30,000.00              23 ก.ย. 62 10155896 29,719.63        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส คา่วสัดุสาํนกังาน 3,600.00                23 ก.ย. 62 10155881 3,564.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส คา่วสัดุสาํนกังาน 19,584.00              23 ก.ย. 62 10155881 19,388.16        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 15,200.00              23 ก.ย. 62 10155886 15,048.00        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,320.00                23 ก.ย. 62 10155894 7,246.80          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 3,150.00                23 ก.ย. 62 10155886 3,118.50          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 42,974.00              23 ก.ย. 62 10155886 42,544.26        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินอุดหนุน โรงเรียนสังกดัประถมศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลโครงการอาหาร
กลางวนั 85,000.00              23 ก.ย. 62 10155897-900 85,000.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 9,110.00                23 ก.ย. 62 10155872 9,110.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ร้าน ธีรพนัธแ์อร์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00                23 ก.ย. 62 10155883 2,475.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 32,100.00              23 ก.ย. 62 10155880 31,800.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน เอน็ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส คา่วสัดุสาํนกังาน 13,290.00              23 ก.ย. 62 10155881 13,157.10        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 3,900.00                19 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 3,900.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั เชียงใหม่วิทยส่ืุอสาร เฮช เอส ไฟว ์จาํกดั คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,631.80              23 ก.ย. 62 10155891 13,504.40        กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 125.00                   23 ก.ย. 62 10155888 125.00             กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ ส.ซพัพลาย คา่วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 23,500.00              23 ก.ย. 62 10155896 23,280.37        กนัยายน

สาํนกัปลดั

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย นายสิงห์ทอน  เครือคาํ คา่ใชจ่้ายโครงการอบรมชีวิตมีสุขดว้ยธรรมมะ 1,470.00                23 ก.ย. 62 10155874 1,455.30          กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 800.00                   23 ก.ย. 62 10155888 792.00             กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 15,000.00              23 ก.ย. 62 10155882 14,850.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 15,120.00              23 ก.ย. 62 10155894 14,968.80        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นายธงชยั  อปัการรัตน์ คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 360.00                   23 ก.ย. 62 10155889 360.00             กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 3,630.00                23 ก.ย. 62 10155893 3,596.07          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 5,023.00                23 ก.ย. 62 10155893 4,976.06          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 12,436.20              23 ก.ย. 62 10155895 12,436.20        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน กรมการปกครอง คา่วสัดุสาํนกังาน 51,524.00              23 ก.ย. 62 10155885 51,524.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 3,650.00                23 ก.ย. 62 10155884 3,613.50          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน

ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ร้าน ดีเคดีไซน์

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและระงบัอคัคีภยัให้กบับุคลากรและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจป้ระจาํปี 2562 4,500.00                23 ก.ย. 62 10155876 4,455.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่ใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ 6,000.00                23 ก.ย. 62 10155875 5,943.93          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ ส.ซพัพลาย คา่วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,875.00                23 ก.ย. 62 10155896 7,801.40          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน 23,700.00              19 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 23,700.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - คา่จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์
multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เคร่ือง 11,770.00              23 ก.ย. 62 10155880 11,660.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 4,950.00                23 ก.ย. 62 10155878 4,900.50          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ นายเจษฎากร  ยศโต คา่วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 7,500.00                23 ก.ย. 62 10155892 7,425.00          กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,387.60              23 ก.ย. 62 10155871 69,729.77        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,000.00                25 ก.ย. 62 10155914 2,971.96          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุอ่ืน 1,260.00                25 ก.ย. 62 10155906 1,248.22          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน ตุก๊ตาบลอ๊ก คา่วสัดุสาํนกังาน 4,130.00                25 ก.ย. 62 10155920 4,088.70          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั วี.เอน็.สตีล อินเตอร์เทรค จาํกดั คา่วสัดุก่อสร้าง 7,014.00                25 ก.ย. 62 10155921 6,948.45          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย อู่เอกชยัเซอร์วิส คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,300.00                25 ก.ย. 62 10155922 8,217.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,032.00                25 ก.ย. 62 10155913 1,021.68          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ใชส้อย ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ ส.ซพัพลาย

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและระงบัอคัคีภยัให้กบับุคลากรและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจป้ระจาํปี 2562 20,000.00              25 ก.ย. 62 10155923 19,813.08        กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่ครุภณัฑ์ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ ส.ซพัพลาย

ครุภณัฑด์บัเพลิง - คา่จดัซ้ือถงัจ่ายอากาศ SCBA 
จาํนวน 1 ถงั 50,000.00              25 ก.ย. 62 10155926 49,532.71        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย บริษทั ไซเรียง (อุดมผล) จาํกดั คา่ใชจ่้ายการสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษา 25,800.00              25 ก.ย. 62 10155940 25,542.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 600.00                   25 ก.ย. 62 10155905 594.00             กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 600.00                   25 ก.ย. 62 10155905 594.00             กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนนายก/รองนายก 74,160.00              30 ก.ย. 62 10155965-7 74,160.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 20,250.00              30 ก.ย. 62 10155965-7 20,250.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,250.00              30 ก.ย. 62 10155965-7 20,250.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก 38,250.00              30 ก.ย. 62 10155965-7 38,250.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป  เงินเดือนฝ่ายการเมืองธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 281,220.00            30 ก.ย. 62 10155965-7 281,220.00      กนัยายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 21,590.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 21,590.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั การรักษาความสงบภายใน เทศกิจ เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 1,695.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 1,695.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 53,510.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 53,510.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 6,630.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 6,630.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 98,690.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 98,690.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 79,740.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 79,740.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

 งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 9,630.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 9,630.00          กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 53,010.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 53,010.00        กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 589,071.32            25 ก.ย. 62 10155928-39 589,071.32      กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 68,564.32              25 ก.ย. 62 10155928-39 68,564.32        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 370,360.00            25 ก.ย. 62 10155928-39 370,360.00      กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 22,600.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 22,600.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 15,510.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 15,510.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 22,230.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 22,230.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 214,430.00            25 ก.ย. 62 10155928-39 214,430.00      กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 30,000.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 30,000.00        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 124,490.00            25 ก.ย. 62 10155928-39 124,490.00      กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 2,130.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 2,130.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 3,000.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 3,000.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 20,680.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 20,680.00        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 144,610.00            25 ก.ย. 62 10155928-39 144,610.00      กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 16,390.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 16,390.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 87,890.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 87,890.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 6,600.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 6,600.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 5,600.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเดือนพนกังาน 125,080.00            25 ก.ย. 62 10155928-39 125,080.00      กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังาน 5,600.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 5,600.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหาร 7,100.00                25 ก.ย. 62 10155928-39 7,100.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่จา้งประจาํ 18,190.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 18,190.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 161,450.00            25 ก.ย. 62 10155928-39 161,450.00      กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา เงินเดือนฝ่ายประจาํ ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจา้ง 22,695.00              25 ก.ย. 62 10155928-39 22,695.00        กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุอ่ืน 954.00                   25 ก.ย. 62 10155906 945.08             กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 21,520.00              25 ก.ย. 62 10155905 21,304.80        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 28,110.00              25 ก.ย. 62 10155905 27,828.90        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,830.00                25 ก.ย. 62 10155905 4,781.70          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,310.00                25 ก.ย. 62 10155907 3,279.07          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,265.00                25 ก.ย. 62 10155907 3,234.49          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,140.00                25 ก.ย. 62 10155907 3,110.65          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,165.00                25 ก.ย. 62 10155907 3,135.42          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 12,600.00              25 ก.ย. 62 10155918 12,600.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุการเกษตร 520.00                   25 ก.ย. 62 10155906 515.14             กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย บริษทั พฒันาเอสเอม็อี ไทย จาํกดั คา่จา้งเหมาบริการ 17,334.00              25 ก.ย. 62 10155910 17,172.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน สมยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 3,150.00                25 ก.ย. 62 10155909 3,118.50          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั มนตรีแมชชินทูลส์ จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00                25 ก.ย. 62 10155916 1,981.31          กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั เงินสาํรองจ่าย - เหตุอุทกภยั 90,000.00              25 ก.ย. 62 10155914 89,158.88        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,000.00              25 ก.ย. 62 10155914 68,355.14        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 22,140.00              25 ก.ย. 62 10155905 21,918.60        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,560.00                25 ก.ย. 62 10155907 3,526.73          กนัยายน

เงินนอก
เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้

เงินรับฝาก - โครงการเดก็แม่โจว้า่นํ้าเป็น เล่นนํ้าได้
 โตไปไม่จมนํ้า 0.70                       25 ก.ย. 62 10155925 0.70                  กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 3,535.00                25 ก.ย. 62 10155907 3,501.96          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั คา่บริการโทรศพัท์ 10,083.23              25 ก.ย. 62 10155917 9,988.99          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 23,326.00              25 ก.ย. 62 10155915 23,108.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 10,587.00              25 ก.ย. 62 10155906 10,488.06        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ เชียงใหม่ 2559 คา่วสัดุสาํนกังาน 4,800.00                25 ก.ย. 62 10155907 4,755.14          กนัยายน

สาธารณสุข

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน คา่ใชส้อย -

โครงการรวมพลงัช่วยกนัแยก ช่วยลด หมดปัญหา
ขยะ 18,600.00              20 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 18,600.00        กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,360.00                25 ก.ย. 62 10155905 2,336.40          กนัยายน

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

กาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,450.00                25 ก.ย. 62 10155905 4,405.50          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน นราทิพยก์ารเบาะ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,800.00                25 ก.ย. 62 10155908 8,712.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 14,144.00              25 ก.ย. 62 10155906 14,011.81        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,105.70                25 ก.ย. 62 10155915 9,020.60          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 5,340.00                25 ก.ย. 62 10155914 5,290.09          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ตอบแทน นายถาวร  จองส่างปัน คา่เช่าบา้น 6,000.00                25 ก.ย. 62 10155919 6,000.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย ร้าน ลกัส์เกษตรยนต์ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,538.00                25 ก.ย. 62 10155913 7,462.62          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย นายวงค ์ปันกองแกว้ คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,265.00                25 ก.ย. 62 10155911 9,172.35          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั นอกซ์ดาวว ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
ประจาํปี 2562 69,000.00              25 ก.ย. 62 10155912 68,355.14        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่วสัดุ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั คา่วสัดุอาหารเสริม (นม) 275,932.44            25 ก.ย. 62 10155927 275,932.44      กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 9,918.90                25 ก.ย. 62 10155915 9,826.20          กนัยายน

กองคลงั

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ครุภณัฑ์ บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั  คา่บาํรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ 44,940.00              25 ก.ย. 62 10155915 44,520.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย บริษทั สุรียรั์ชตคาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 30,580.60              25 ก.ย. 62 10155915 30,294.80        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,241.90                27 ก.ย. 62 10155960 1,230.29          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 14,286.00              26 ก.ย. 62 10155945 14,143.14        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 30,000.00              26 ก.ย. 62 10155945 29,700.00        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 7,000.00                26 ก.ย. 62 10155945 6,930.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย - คา่ธรรมเนียมลงทะเบียน 1,000.00                24 ก.ย. 62 ส่งใชเ้งินยมื 1,000.00          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั มนตรีแมชชินทูลส์ จาํกดั คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,200.00                26 ก.ย. 62 10155946 2,179.44          กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย อู่ณรงคช์ยัการช่าง คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,580.00                26 ก.ย. 62 10155947 1,564.20          กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 28,000.00              26 ก.ย. 62 10155942 27,738.32        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่ใชส้อย บริษทั ทรีนีต้ี ไดแอกโนสติก จาํกดั คา่ใชจ่้ายโครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 14,896.00              26 ก.ย. 62 10155948 14,756.78        กนัยายน

สาธารณสุข บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 3,690.00                26 ก.ย. 62 10155949 3,653.10          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่สาธารณูปโภค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) คา่บริการโทรศพัท์ 1,881.32                26 ก.ย. 62 10155941 1,863.74          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 42,000.00              26 ก.ย. 62 10155943 41,607.48        กนัยายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 12,000.00              26 ก.ย. 62 10155944 11,887.85        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,608.60                27 ก.ย. 62 10155960 5,556.18          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

ระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา คา่ใชส้อย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั คา่จดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอน 34,000.00              26 ก.ย. 62 10155950 33,680.07        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน เจา้หน้าท่ีตาํรวจ เงินรางวลัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2,000.00                27 ก.ย. 62 10155957-8 2,000.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั

การรักษาความสงบภายใน
ป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,908.40                27 ก.ย. 62 10155960 6,843.84          กนัยายน

สาํนกัปลดั
การศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 35,321.00              27 ก.ย. 62 10155951 34,990.90        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ตอบแทน นายประสาน กลัยา เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,500.00              27 ก.ย. 62 10155953 12,500.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,406.15              27 ก.ย. 62 10155960 16,252.82        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 31,280.00              27 ก.ย. 62 10155956 31,280.00        กนัยายน

สาธารณสุข
สาธารณสุข

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 38,482.90              27 ก.ย. 62 10155960 38,123.25        กนัยายน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก พนกังานเทศบาล เงินรับฝาก - คา่รักษาพยาบาล 16,604.00              27 ก.ย. 62 10155959 16,604.00        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 10,120.00              27 ก.ย. 62 10155952 10,018.80        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 6,150.00                27 ก.ย. 62 10155952 6,088.50          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 43,938.00              27 ก.ย. 62 10155952 43,498.62        กนัยายน

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน คา่วสัดุ บริษทั แม่โจอ้อยลเ์ซอร์วิส จาํกดั คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 46,836.40              27 ก.ย. 62 10155960 46,398.68        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 7,480.00                27 ก.ย. 62 10155956 7,480.00          กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่ใชส้อย สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาสันทราย คา่ธรรมเนียมต่างๆ 2,810.00                27 ก.ย. 62 10155954 2,810.00          กนัยายน

สาํนกัปลดั งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 70,958.00              30 ก.ย. 62 10155968 70,958.00        กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

เงินนอก เงินนอก เงินนอก เงินรับฝาก สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัเชียงใหม่ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 70,958.00              30 ก.ย. 62 10155968 70,958.00        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ นางสาวขนิษฐา  ตนัติเสนียพ์งศ์ คา่วสัดุสาํนกังาน 25,021.00              27 ก.ย. 62 10155952 24,770.79        กนัยายน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 8,257.00                27 ก.ย. 62 10155951 8,179.83          กนัยายน

กองคลงั
บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ใชส้อย บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลสั จาํกดั

คา่ใชจ่้ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาล 99,350.00              27 ก.ย. 62 10155955 98,421.50        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ ร้าน คลงัวสัดุภณัฑ์ คา่วสัดุก่อสร้าง 4,620.00                27 ก.ย. 62 10155962 4,576.82          กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 3,200.00                27 ก.ย. 62 10155961 3,200.00          กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 10,200.00              27 ก.ย. 62 10155961 10,200.00        กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 13,500.00              27 ก.ย. 62 10155961 13,500.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 3,060.00                27 ก.ย. 62 10155962 3,029.40          กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นายสุพล  ใจมูล คา่วสัดุสาํนกังาน 2,370.00                27 ก.ย. 62 10155962 2,346.30          กนัยายน

สาํนกัปลดั
บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่ใชส้อย นางปทุม  พรหมตนั

คา่เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 775.00                   27 ก.ย. 62 10155963 767.25             กนัยายน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 3,200.00                30 ก.ย. 62 10155970 3,200.00          กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 22,040.00              30 ก.ย. 62 10155969 22,040.00        กนัยายน

กองคลงั บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 29,880.00              30 ก.ย. 62 10155969 29,880.00        กนัยายน

สาํนกัปลดั บริหารทัว่ไป  บริหารทัว่ไป คา่วสัดุ นางสาวธาริณี  เชิดชู คา่วสัดุสาํนกังาน 2,250.00                30 ก.ย. 62 10155971 2,250.00          กนัยายน



หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน

กองคลงั

บริหารทัว่ไป บริหารงานคลงั คา่ตอบแทน ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
 คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 6,500.00                30 ก.ย. 62 10155972 6,500.00          กนัยายน
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หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน
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หน่วยงาน แผนงาน งาน หมวด ผูรั้บเงิน รายการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจ่าย เลขท่ีเช็ค จ่ายจริง จ่ายเดือน
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