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                        แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 63,714,223   บาท

งบบุคลากร รวม 35,350,988   บาท
1. เงินเดือน (ฝ(ายการเมือง) รวม 8,664,480     บาท
1.1 เงินค+าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 8,664,480     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด อัตราเดือนละ 30,540.-บาท รองประธานสภา-
องค"การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 
24,990.-บาท สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนจังหวัด 
จํานวน 33 อัตรา ๆ เดือนละ 19,440.-บาท  (กองคลัง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 - 2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 1 หน9า 3-6-51)

1. เงินเดือน (ฝ(ายประจํา) รวม 26,686,508   บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 17,553,360    บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป5 
และเงินปรับของข9าราชการองค"การบริหารส�วนจังหวัด 
ตามประกาศคณะกรรมการข9าราชการองค"การบริหาร-
ส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�าย
ไว9ไม�เกิน 12 เดือน
สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9 9,499,200 บาท
กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 4,829,880.บาท
กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 3,224,280.บาท 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 - 2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 2 หน9า  3-6-51)

1.2 เงินเพ่ิมต+าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 559,800        บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน�งให9กับข9าราชการที่ได9รับเงิน
ประจําตําแหน�งตามกฎหมายว�าด9วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน�ง (ประเภทผู9บริหาร)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ+ายงบประมาณรายจ+ายทั่วไป
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560

          องค:การบริหารส+วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให9กับข9าราชการ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบว�าด9วยการเบิกจ�าย
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข9าราชการและลูกจ9างประจํา
ของส�วนราชการ
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษให9แก�ข9าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัดผู9ได9รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดหรือใกล9ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบที่กําหนด

 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิม
ค�าวิชา เงินเพ่ิมอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข9าราชการ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9 357,600.- บาท
กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 135,000.-บาท
กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 67,200.-บาท 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 - 2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 3 หน9า  3-6-51)

1.3 เงินประจําตําแหน+ง จํานวน 582,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู9บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให9กับข9าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด
สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9 357,600.- บาท
กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 121,200.-บาท
กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 103,200.-บาท  
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 - 2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 5 หน9า  3-6-52)

1.4 ค+าจ;างลูกจ;างประจํา จํานวน 451,560        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ9างลูกจ9างประจํา เงินปรับปรุงค�าจ9างประจําป5
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการข9าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 - 2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 6 หน9า  3-6-52)
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1.5 ค+าตอบแทนพนักงานจ;าง จํานวน 7,014,048     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ9างตําแหน�งต�าง ๆ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป5ขององค"การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9 5,811,340.- บาท
กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 766,098.-บาท
กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 436,610.-บาท   
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 7 หน9า 3-6-52)

1.6 เงินเพ่ิมต+าง ๆ ของพนักงานจ;าง จํานวน 525,740        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ9าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด9วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข9าราชการและลูกจ9างประจําของ
ส�วนราชการ
สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9 407,180.- บาท
กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 71,100.-บาท
กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 47,460.-บาท   
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 8 หน9า 3-6-52)

งบดําเนินงาน รวม 26,583,070   บาท
1. ค+าตอบแทน รวม 1,357,100     บาท
1.1  ค+าตอบแทนผู;ปฏิบัติราชการอันเป>นประโยชน:แก+ อปท. จํานวน 100,000        บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนกรรมการในการสอบแข�งขัน 
สอบคัดเลือก การสอบสวนทางวินัยข9าราชการ ลูกจ9างประจํา
และพนักงานจ9างตามหลักเกณฑ"และวิธีการที่กําหนด
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน คณะกรรมการ
ประเมินผลงานในสายงานวิทยาศาสตร" 
สายงานนิติการและสายงานอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ"และวิธีการ
ที่กําหนด (กองการเจ9าหน9าที่ฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 9 หน9า 3-6-52)
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1.2  ค+าเบี้ยประชุม จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาองค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด เช�น ค�าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ 
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภา
องค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบ ฯ กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 12 หน9า 3-6-53)

1.3  ค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 230,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข9าราชการและพนักงานจ9างองค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9 140,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 60,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 30,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 13 หน9า 3-6-53)

1.4  ค+าเช+าบ;าน จํานวน 757,400        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ9านพักของข9าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9  314,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 323,400.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9  120,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 14 หน9า 3-6-53)

1.5  เงินช+วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 219,700        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข9าราชการ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9  57,800.-บาท) 
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 83,800-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 78,100.-บาท)  
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 15 หน9า 3-6-53)

งานบริหารทั
วไป



5

2. ค+าใช;สอย รวม 16,735,970   บาท
2.1 รายจ+ายเพ่ือให;ได;มาซ่ึงบริการ จํานวน 7,962,800     บาท
 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ9างเหมาบริการให9ผู9รับจ9างทําการอย�างหนึ่ง

อย�างใด ซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลง ต�อเติมครุภัณฑ" 
หรือสิ่งก�อสร9างอย�างหนึ่งอย�างใดและอยู�ในความรับผิดชอบ
ของผู9รับจ9าง เช�น ค�าจ9างเหมารักษาความปลอดภัย จ9างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ จ9างเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟMา 
และเครื่องขยายเสียงสําหรับขบวนแห� จ9างเหมากําจัดปลวก 
จ9างเหมาดูดส9วม จ9างเหมาตกแต�งสวนหย�อม ปลูกต9นไม9และ
ตกแต�งต9นไม9 ตลอดจนการจ9างเหมาอื่น ๆ 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9 4,150,000.-บาท)

- ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข9าปกหนังสือ 
ค�าซักฟอก ค�าเช�าทรัพย"สิน ค�าระวางรถบรรทุก 
ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าใช9จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษาและค�าธรรมเนียมอื่น ๆ
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9 50,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 32,400.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 30,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ9างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน" โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ"ต�าง ๆ เช�น การเช�าคอลัมน"
หนังสือพิมพ" การเช�าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ 
ปMายประชาสัมพันธ" แผ�นพับ สติกเกอร"ต�าง ๆ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ"ในรูปแบบอื่น ๆ ขององค"การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักปลัดฯ ต้ังไว9 3,000,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ9างสํารวจความพึงพอใจการให9บริการของ 
อบจ.เชียงราย โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับการจ9างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจการให9บริการของ อบจ.เชียงราย เช�น การจ9างทอด
แบบสอบถาม การจ9างประมวลผลความพึงพอใจต�อการให9บริการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ9าหน9าที่ ต้ังไว9 40,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 16 หน9า 3-6-54)

งานบริหารทั
วไป
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 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ9างดําเนินการสอบภาคความรู9เฉพาะตําแหน�ง 

ของการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ไม�ต9องสอบแข�งขัน
สําหรับพนักงานจ9างที่ปฏิบัติหน9าที่ในสถานศึกษาเพ่ือบรรจุ
แต�งต้ังเป�นข9าราชการครูโรงเรียนองค"การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย จํานวน 9 วิชา ๆ ละ 25,000 บาท 
(กองการเจ9าหน9าที่ ต้ังไว9 225,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ9างดําเนินการสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเป�นข9าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และบรรจุเป�นข9าราชการองค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด    
(กองการเจ9าหน9าที่ ต้ังไว9 325,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร ปริมาณการถ�าย 
จํานวน 10,000 แผ�น/เดือน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,800 บาท
จํานวน 12 เดือน (กองการเจ9าหน9าที่ ต้ังไว9 45,600.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร ปริมาณการถ�าย 
จํานวน 20,000 แผ�น/เดือน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
5,400 บาท จํานวน 12 เดือน  
(กองการเจ9าหน9าที่ ต้ังไว9 64,800.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 16 หน9า 3-6-54)

2.2  รายจ+ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 600,000        บาท
 - เพ่ือจ�ายเป�นค�ารับรองในการต9อนรับบุคคล หรือ

คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยจ�ายเป�นค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร9อมเครื่องด่ืม ค�าของขวัญ ค�าพิมพ"เอกสาร และค�าใช9จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข9อง (สํานักปลัดฯ ต้ังไว9 500,000.-บาท) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 24 หน9า 3-6-57)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายเก่ียวกับการประชุมสภาท9องถ่ิน 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได9รับแต�งต้ังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ ฯ หรือการประชุมระหว�าง อปท.
กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยมี
ค�าใช9จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม
หรือค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข9องและจําเป�น
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 100,000.-บาท) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 24 หน9า 3-6-57)

งานบริหารทั
วไป
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2.3  รายจ+ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม+เข;าลักษณะรายจ+ายหมวดอ่ืนๆ 
2.3.1 ค+าใช;จ+ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 730,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู9บริหารท9องถ่ิน และเจ9าหน9าที่ท9องถ่ินตามหนังสือ
สั่งการและระเบียบว�าด9วยการเดินทางไปราชการขององค"กร
ปกครองส�วนท9องถ่ิน
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9  600,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 100,000.-บาท)  
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 30,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 25 หน9า 3-6-57)

      2.3.2 ค+าของขวัญ ของรางวัล จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าของขวัญ ของรางวัล ถ9วยรางวัล หรือ
เงินรางวัลต�าง ๆ อันเก่ียวกับกิจการขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด รวมถึงหน�วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุน 
และการจัดซ้ือของที่ระลึกเพ่ือมอบหรือแลกเปลี่ยนให9แก�
แขกผู9มาเย่ียมเยือน หรือช�วยปฏิบัติงาน ผู9บริจาคทรัพย"สินช�วยเหลือใน
กิจการขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 26 หน9า 3-6-58)

2.3.3  โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค:การบริหารส+วนจังหวัด
หรือนายกองค:การบริหารส+วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค"การ-
บริหารส�วนจังหวัด หรือนายกองค"การบริหารส�วนจังหวัด 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด เช�น ค�าตอบแทน
บุคคลที่ได9รับการแต�งต้ังให9ปฎิบัติหน9าที่ในการเลือกต้ัง 
ค�าเอกสารแบบพิมพ"ต�าง ๆ การประชาสัมพันธ" การรณรงค"
หรือการให9ข9อมูลข�าวสารแก�ประชาชนให9ทราบถึงสิทธิหน9าที่ 
และการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังและค�าใช9จ�าย
อื่นๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 1 รายการที่ 2 หน9า 3-6-1)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.4  โครงการวันท;องถ่ินไทย ประจําป8 2560 จํานวน 120,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ ในการจัดกิจกรรม
ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9า 
การออกร9านจัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษเก่ียวกับการ
ปกครองท9องถ่ินของคณะผู9บริหาร สมาชิกสภาท9องถ่ิน 
บุคลากรขององค"กรปกครองส�วนท9องถ่ิน และประชาชน 
โดยมีค�าใช9จ�ายเช�น ค�าอาหาร ค�าจัดสถานที่ ค�าวัสดุ และ
อุปกรณ" ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าที่พัก ค�าพาหนะ และ
ค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่ 1 รายการที่ 1 หน9า 3-6-1)

2.3.5 โครงการฟJKนฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู;เสพยาเสพติด
หลักสูตร การพัฒนาชีวิตผู;ต;องขังด;วยวิธีชุมชนบําบัด
ประจําป8งบประมาณ 2560

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ ในการฝSกอบรมวิชาชีพ 
การเสริมสร9างคุณค�าพัฒนาจิตใจให9แก�ผู9ต9องขังเรือนจํากลาง
จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช9จ�ายเช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร9อม
เครื่องด่ืม ค�าพาหนะ ค�าจัดสถานที่ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุ
อุปกรณ" และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 4 แนวทางที่ 6 รายการที่ 3 หน9า 3-4-38)

2.3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนเครือข+าย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือรณรงค:ปNองกันและแก;ไขปOญหา
ยาเสพติด ประจําป8 2560

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ เพ่ือให9อาสาสมัครคุม
ประพฤติมีความรู9 ความเข9าใจและร�วมกับส�วนราชการใน
การปMองกันและแก9ไขปUญหายาเสพติด โดยมีค�าใช9จ�ายเช�น
ค�าอาหาร ค�าที่พัก ค�าพาหนะ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุ
และอุปกรณ" และค�าใช9จ�ายอื่นๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 4 แนวทางที่ 6 รายการที่ 4 หน9า 3-4-39)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.7 โครงการสร;างเครือข+าย อบจ.เชียงรายและ
สถานพินิจสานใจ ห+วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย
"ต;านภัยยาเสพติด" ประจําป8 2560

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ ในการอบรมให9ความรู9
ด9านกฎหมายกระตุ9นให9เด็กและเยาวชนได9แสดงออกถึงพลัง
ในการต�อต9านยาเสพติด การอบรมเสริมสร9างทักษะชีวิต
เพ่ือสร9างภูมิคุ9มกันในการลดปUญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม
ค�าพาหนะ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ"ค�าใช9จ�าย
ในการจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 4 แนวทางที่ 6 รายการที่ 2 หน9า 3-4-38)

2.3.8 โครงการฝRกอบรมกลุ+มพลังเยาวชนคนรุ+นใหม+ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ห+างไกลยาเสพติด 
ประจําป8งบประมาณ 2560

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ ในการส�งเสริมให9เด็ก
และเยาวชนมีความรู9และตระหนักถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป�นเครือข�าย
เยาวชนคุณธรรมการ  เพ่ิมความรู9ด9านการปMองกันและปUญหา
ของยาเสพติด และการใช9เวลาว�างให9เกิดประโยชน" โดยมี
ค�าใช9จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร ค�าที่พัก ค�าพาหนะและค�าใช9จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร"ที่ 4 แนวทางที่ 6 รายการที่ 1 หน9า 3-4-37)

2.3.9 โครงการฝRกอบรมการให;บริการของกลุ+ม
ผู;ประกอบอาชีพให;บริการนักท+องเที่ยว หลักสูตรสามล;อสองแถว
เชียงรายกับการให;บริการที่เป>นเลิศ

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการให9แก�ผู9ประกอบอาชีพ
ให9บริการนักท�องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและนักท�องเที่ยว
ที่เดินทางมาจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าอาหาร
ค�าพาหนะ ค�าจัดสถานที่ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ"
และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ )
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 1 หน9า  3-2-16)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.10 โครงการเสริมสร;างการปNองกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน ประจําป8งบประมาณ 2560

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการเสริมสร9างให9ข9าราชการ
และเจ9าหน9าที่ขององค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
มีจิตสํานึก ค�านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย" สุจริต 
มีคุณธรรมปลอดการทุจริตคอรัปชั่น เป�นข9าราชการท9องถ่ินไทย
ใสสะอาด โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม 
ค�าพาหนะ ค�าจัดสถานที่ ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ"และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่ 5 รายการที่ 61 หน9า  3-6-64)

2.3.11 โครงการแผ+นดินธรรม แผ+นดินทอง จํานวน 150,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการเพ่ือส�งเสริมและกระตุ9น
ให9ส�วนราชการ หน�วยงานในจังหวัดเชียงราย ในการบริการ
ข9อมูลข�าวสารของหน�วยงานรัฐแก�ประชาชน โดยเฉพาะหลัก
ความโปร�งใสในการทํางาน ซ่ึงเป�นพ้ืนฐานในการเสริมสร9าง
ธรรมาภิบาล โดยมีค�าใช9จ�าย เช�นค�าอาหาร ค�าพาหนะ 
ค�าจัดสถานที่ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ"และ
ค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่  4   แนวทางที่  1  รายการที่  1  หน9า 3-4-1)

2.3.12 โครงการจัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day 
อบจ.เชียงราย

จํานวน 30,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ Big Cleaning Day 
อบจ.เชียงราย โดยมีค�าใช9จ�าย เช�นค�าจัดทําปMายโครงการ 
ค�าวัสดุ อุปกรณ"ในการทําความสะอาด ค�าน้ําด่ืมแบบแช�เย็น 
ค�าอาหารกลางวัน และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 3 รายการที่ 1 หน9า 3-6-7)

2.3.13 โครงการส+งเสริมการมีส+วนร+วมของประชาชน จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการฝSกอบรมตามโครงการส�งเสริม
การมีส�วนร�วมของประชาชน เพ่ือให9ความรู9เสริมสร9างความ
เข9าใจแก�ประชาชน โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม
ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�าย อื่น ๆ ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ )
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 1 รายการที่ 3 หน9า 3-6-2) งานบริหารทั
วไป
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จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการอบรม ตามโครงการส�งเสริมประชาธิปไตย 
โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 1 รายการที่ 4 หน9า 3-6-2)

จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการอบรมตามโครงการส�งเสริมความเสมอภาค
ทางการเมือง โดยมีค�าใช9จ�ายเช�นค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าอาหาร ค�าพาหนะ ค�าจัดสถานที่ และ
ค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 1 รายการที่ 5 หน9า 3-6-2)

2.3.16 โครงการส+งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออก
ทางการเมือง

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการฝSกอบรม ตามโครงการส�งเสริม
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง  
โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าตอบวิทยากร ค�าอาหาร 
ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าพาหนะ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข9อง
และจําเป�น (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 1 รายการที่ 6 หน9า  3-6-3)

2.3.17 โครงการส+งเสริมเครือข+ายการมีส+วนร+วม
ในการพัฒนาท;องถ่ิน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการฝSกอบรม ตามโครงการส�งเสริม
เครือข�ายการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท9องถ่ิน โดยมีค�าใช9จ�าย
เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าพาหนะ ค�าอาหาร ค�าวัสดุอุปกรณ"
ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 1 รายการที่ 7 หน9า 3-6-3)

      2.3.14 โครงการส+งเสริมประชาธิปไตย

      2.3.15 โครงการส+งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง

งานบริหารทั
วไป
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2.3.18 โครงการเสริมสร;างความปรองดองสมานฉันท:ในชุมชน จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการอบรม ตามโครงการเสริมสร9าง
ความปรองดองสมานฉันท"ในชุมชน โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าอาหาร ค�าพาหนะ 
ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 2 รายการที่ 1 หน9า 3-6-4)

2.3.19 โครงการเสริมสร;างชุมชนแห+งความสามัคคี จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการอบรม ตามโครงการเสริมสร9าง
ชุมชนแห�งความสามัคคี โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าอาหาร ค�าพาหนะ ค�าจัดสถานที่
และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 2 รายการที่ 2 หน9า 3-6-5)

2.3.20 โครงการเสริมสร;างเครือข+ายชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท;องถ่ิน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการฝSกอบรม ตามโครงการเสริมสร9าง
เครือข�ายชุมชนเพ่ือการพัฒนาท9องถ่ิน  โดยมีค�าใช9จ�าย
เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุ อุปกรณ" ค�าอาหาร ค�าพาหนะ
ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 2 รายการที่ 3 หน9า  3-6-5)

2.3.21 โครงการส+งเสริมความรู;ความเข;าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญกับ
องค:กรปกครองส+วนท;องถ่ิน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการฝSกอบรม ตามโครงการส�งเสริม
ความรู9ความเข9าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญกับองค"กรปกครอง
ส�วนท9องถ่ิน โดยมีค�าใช9จ�ายเช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุ
อุปกรณ" ค�าอาหารค�าพาหนะ ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�น (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 2 รายการที่ 4 หน9า 3-6-6)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.22  ค+าใช;จ+ายในการฝRกอบรมและสัมมนา จํานวน 2,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายในการฝSกอบรม สัมมนาของบุคลากร
องค"การบริหารส�วนจังหวัดในหลักสูตรต�าง ๆ ตามแผนการ
ฝSกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท9องถ่ิน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท9องถ่ิน และโครงการที่สถาบัน องค"กรต�าง ๆ 
จัดฝSกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู9 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให9แก�คณะผู9บริหารสมาชิกสภา อบจ. เจ9าหน9าที่
ของ อบจ.เชียงราย ตลอดจนผู9ที่ได9รับมอบหมายให9ปฏิบัติ
หน9าที่ อาทิเช�น ค�าลงทะเบียน ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าพาหนะ 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม ค�าเช�าที่พักและ
ค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองการเจ9าหน9าที่ฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 3 รายการที่ 8 หน9า 3-6-14)

2.3.23 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู;และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให;มีประสิทธิภาพ

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่มุ�งผลสัมฤทธ์ิ เน9นความโปร�งใส 
ความรับผิดชอบ การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตามการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม�ของบุคลากร 
อบจ.เชียงราย โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร9อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าพาหนะ ค�าที่พัก 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�น (กองการเจ9าหน9าที่ฯ )
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่ 3  รายการที่   5  หน9า  3-6-11)

2.3.24 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ เพ่ือส�งเสริมให9บุคลากร
มีคุณธรรม จริยธรรม และใช9หลักธรรมทางศาสนาในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรองค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย โดยมี
ค�าใช9จ�ายเช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าจัดสถานที่และ
ค�าใช9จ�ายอื่นๆที่จําเป�น (กองการเจ9าหน9าที่ฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่  6 แนวทางที่  3  รายการที่  3  หน9า 3-6-9)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.25 โครงการอบรมเสริมสร;างคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of work life)

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ โดยการฝSกอบรมและ
ซ9อมแผนการปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีค�าใช9จ�าย 
เช�น ค�าอาหาร  ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�น (กองการเจ9าหน9าที่ ฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่  3  รายการที่  7 หน9า  3-6-13)

2.3.26 โครงการฝRกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
อบจ.เชียงราย"

จํานวน 800,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ ในการเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู9ในการจัดบริการสาธารณะอย�างมีประสิทธิภาพ 
โดยการจัดประชุม ฝSกอบรม ศึกษาดูงานของคณะผู9บริหาร 
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนจังหวัด ข9าราชการและ
พนักงานของอบจ.เชียงราย โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ" ค�าพาหนะ 
ค�าที่พัก ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าจัดสถานที่ และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�น (กองการเจ9าหน9าที่ ฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่  6 แนวทางที่  3   รายการที่  6  หน9า 3-6-12)

2.3.27 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.
เชียงราย

จํานวน 800,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู9
วิเคราะห"สภาพแวดล9อมในการปฏิบัติงานของตนเองและ
องค"กรส�งเสริมความสัมพันธ"อันดี ความสามัคคี 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให9แก�บุคลากรของ 
อบจ.เชียงราย โดยการอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีค�าใช9จ�าย 
เช�น ค�าพาหนะ ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร9อมเครื่องด่ืม
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ" และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�น (กองการเจ9าหน9าที่ฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 -2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่  3  รายการที่ 2 หน9า   3-6-8)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.28 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร;างสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน บุคลากร อบจ.เชียงราย"

จํานวน 600,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9จ�ายตามโครงการ เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหน9าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เกิดผลสัมฤทธ์ิคุ9มค�า โดยมีค�าใช9จ�าย เช�น 
ค�าพาหนะ ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุ-อุปกรณ" 
และค�าใช9จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น (กองการเจ9าหน9าที่ ฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่ 3 รายการที่ 4 หน9า  3-6-10)

2.4 ค+าบํารุงรักษาและซ+อมแซม จํานวน 343,170        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย"สินต�าง ๆ เช�น 
วัสดุต�าง ๆ ครุภัณฑ" ที่ดินและสิ่งก�อสร9าง ที่ใช9ในการปฏิบัติงาน
ขององค"การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป�นต9องทําการ
ซ�อมแซมให9อยู�ในสภาพดี สามารถใช9งานได9ตามปกติ 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9 223,170.-บาท) 
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 50,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9 70,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 27 หน9า 3-6-58)

3. ค+าวัสดุ จํานวน 2,060,000     บาท
3.1  วัสดุสํานักงาน จํานวน 780,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช9ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป5ของ
อปท. เช�น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9  500,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9  200,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9  80,000.-บาท) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 28 หน9า 3-6-58)

งานบริหารทั
วไป
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3.2  วัสดุไฟฟNาและวิทยุ จํานวน 10,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุไฟฟMาและวิทยุเพ่ือใช9ในกิจการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณ
ประจําป5ของ อปท. เช�น สายไฟฟMา ปลั๊กไฟฟMา ไมโครโฟน ฯลฯ
(กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 29 หน9า 3-6-58)

3.3  วัสดุงานบ;านงานครัว จํานวน 180,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ9านงานครัวเพ่ือใช9ในกิจการขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณประจําป5
ของ อปท. เช�น แปรง ไม9กวาด ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว9  100,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9  30,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9  50,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่  6  แนวทางที่  5 รายการที่ 30 หน9า  3-6-58 )

3.4  วัสดุยานพาหนะและขนส+ง จํานวน 180,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�งเพ่ือใช9ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป5
ของ อปท. เช�น ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ ต้ังไว9  150,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9  30,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 32 หน9า 3-6-59)

3.5  วัสดุเช้ือเพลิงและหล+อล่ืน จํานวน 450,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช9ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป5
ของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9  300,000.-บาท) 
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ  ต้ังไว9  50,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ  ต้ังไว9  100,000.-บาท) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 33 หน9า 3-6-59) งานบริหารทั
วไป
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3.6  วัสดุโฆษณาและเผยแพร+ จํานวน 10,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� เพ่ือใช9ในกิจการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป5
ของ อปท. เช�น กระดาษเขียนโปสเตอร" พู�กันและสี ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 34 หน9า 3-6-59)

3.7  วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 450,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร" เพ่ือใช9ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป5
ของ อปท. เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข9อมูล ผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ"  ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9  300,000.-บาท) 
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9 100,000.- บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9  50,000.- บาท) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 35 หน9า 3-6-59)

4. ค+าสาธารณูปโภค จํานวน 6,430,000     บาท
4.1  ค+าไฟฟNา จํานวน 5,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟMา เพ่ือใช9ในกิจการขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 41 หน9า 3-6-60)

4.2  ค+านํ้าประปา ค+านํ้าบาดาล จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าประปา ค�าน้ําบาดาล เพ่ือใช9ในกิจการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 42 หน9า 3-6-60)

งานบริหารทั
วไป
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4.3  ค+าบริการโทรศัพท: จํานวน 160,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท" เพ่ือใช9ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว9  130,000.-บาท)
(กองการเจ9าหน9าที่ฯ ต้ังไว9  10,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว9  20,000.-บาท)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 43 หน9า 3-6-61)

4.4  ค+าไปรษณีย: จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าไปรษณีย" ค�าธนาณัติ ค�าดวงตราไปรษณียากร
ค�าเช�าตู9ไปรษณีย"  เพ่ือใช9ในกิจการขององค"การบริหารส�วน
จังหวัด (สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 44 หน9า 3-6-61)

4.5  ค+าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 270,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช9บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช9ระบบอินเทอร"เน็ต 
ค�าบริการสัญญาณโทรทัศน"แบบระบบสมาชิก 
และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช9ในกิจการขององค"การบริหารส�วน
จังหวัด (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 45หน9า 3-6-61)

งบลงทุน รวม 1,780,165     บาท
1. ค+าครุภัณฑ: รวม 1,518,235     บาท
1.1  ครุภัณฑ:สํานักงาน

1.1.1 โตjะคอมพิวเตอร: จํานวน 7,800           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตbะคอมพิวเตอร" จํานวน 4 ตัว 
ตัวละ 1,950 บาท เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9
ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 10 หน9า 3-6-18)

งานบริหารทั
วไป
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1.1.2 เก;าอ้ีแบบมีพนักพิง จํานวน 5,680           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเก9าอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,420 
บาท เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานัก
ปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 130 หน9า 3-6-49)

1.1.3 ตู;เก็บเอกสาร จํานวน 19,500         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู9เก็บเอกสาร จํานวน 3 หลัง 
หลังละ 6,500 บาท เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคา
ที่สืบได9ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่  4 รายการที่ 2  หน9า 3-6-15)

1.1.4 ตู;เก็บเอกสาร จํานวน 17,400         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู9เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 หลัง 
หลังละ 5,800 บาท เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการเจ9าหน9าที่ ) จัดหาตามราคา
ที่สืบได9ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4  รายการที่  61  หน9า 3-6-31)

1.1.5 เคร่ืองโทรสาร แบบใช;กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดเครื่องโทรสารแบบใช9กระดาษธรรมดา 
ส�งเอกสารได9ครั้งละ  20 แผ�น  จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช9
ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองกิจการสภาฯ ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"
ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่ 4  รายการที่ 12 หน9า 3-6-19)

งานบริหารทั
วไป
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1.1.6 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส+วน จํานวน 22,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 16,000 บีทียู 1 เครื่อง เพ่ือใช9ใน
การปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองกิจการสภาฯ ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของ
สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่ 4  รายการที่ 15  หน9า 3-6-19)

1.1.7 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส+วน จํานวน 18,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดเครื่องปรับอากาศแบบแบบแยกส�วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  12,000 บีทียู 
เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของ
สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6  แนวทางที่ 4  รายการที่ 16  หน9า 3-6-19)

1.1.8 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส+วน จํานวน 84,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงาน
ขององค"การบริหารส�วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ) 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณ 
เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่  6 แนวทางที่ 4  รายการที่ 17  หน9า 3-6-19)

1.1.9 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส+วน จํานวน 56,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง ๆ ละ
28,000 บาท  เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานของศูนย"ข9อมูลข�าวสาร
องค"การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่  6 แนวทางที่ 4  รายการที่ 11  หน9า 3-6-19)
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1.2  ครุภัณฑ:ไฟฟNาและวิทยุ
1.2.1 ชุดเพาเวอร:แอมปk จํานวน 51,895         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดเพาเวอร"แอมปcสําหรับใช9ในการประชาสัมพันธ"
เคลื่อนที่ จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช9ในการ
ปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 6 หน9า 3-6-18)

1.2.2 ลําโพง  จํานวน 75,970         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดลําโพงสําหรับใช9ในการประชาสัมพันธ"เคลื่อนที่ 
จํานวน  2 ตู9 ๆ ละ 37,985 บาท
เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด
(สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 7 หน9า 3-6-18)

1.2.3 มิกเซอร:  จํานวน 49,220         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือมิกเซอร" สําหรับใช9ในการประชาสัมพันธ"เคลื่อนที่ 
จํานวน  1 เครื่องเพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9
ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 8 หน9า 3-6-18)

1.2.4 ลําโพง พร;อมขาตั้ง จํานวน 37,800         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดลําโพงพร9อมขาต้ัง สําหรับใช9ในการ
ประชาสัมพันธ"เคลื่อนที่ จํานวน  2 ชุด ๆ ละ 18,900.-บาท
เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด
(กองกิจการสภาฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่  4 รายการที่  14 หน9า  3-6-19)
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1.2.5 พาวเวอร:มิกเซอร:  จํานวน 58,500         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือพาวเวอร"มิกเซอร" สําหรับใช9ในการประชาสัมพันธ"
เคลื่อนที่ จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9ในท9องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่  4 รายการที่  13 หน9า 3-6-19)

1.2.6 ติดตั้งระบบกล;องวงจรปlด CCTV จํานวน 593,470        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าติดต้ังระบบกล9องวงจรปdด CCTV ภายใน
และภายนอกอาคารสํานักงาน จํานวน 26 จุด รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด  
เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด
(สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได9ในท9องตลาด เนื่องจากเป�นการ
จัดซ้ือเพ่ิมเติมจากระบบเดิม หรือทดแทนเฉพาะ
บางจุดที่ชํารุดใช9งานไม�ได9 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร"ที่  6 แนวทางที่  4 รายการที่  5 หน9า 3-6-17)

1.3  ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร+
1.3.1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร: จํานวน 39,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร" ระดับ XGA  ขนาด 
3,500 ANSI Lumens สําหรับใช9ในการประชาสัมพันธ"เคลื่อนที่ จํานวน
  1 เครื่อง เพ่ือใช9ในการปฏิบัติงานของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 9 หน9า 3-6-18)
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1.4  ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 203,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร"สําหรับประมวลผล
แบบที่ 2 หน9าจอขนาดไม�น9อยกว�า 18.5 นิ้ว จํานวน 7 เคร่ือง
เคร่ืองละ 29,000.-บาท เพ่ือใช9ในศูนย"ข9อมูลข�าวสาร และ
กิจการขององค"การบริหารส�วนจังหวัด  (สํานักปลัดฯ ) 
จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ประจําป5 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 1 หน9า  3-6-15)

1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 145,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร"สําหรับประมวลผล
แบบที่ 2 หน9าจอขนาดไม�น9อยกว�า 18.5 นิ้ว 
จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 29,000.-บาท เพ่ือใช9ในกิจการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด (กองการเจ9าหน9าที่ฯ) จัดหาตาม
เกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"
ประจําป5 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 59 หน9า  3-6-30)

1.4.3 เคร่ืองสํารองไฟฟNา ขนาด 800 VA จํานวน 16,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 800 VA
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,200.-บาท เพ่ือใช9ในกิจการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด (กองการเจ9าหน9าที่ฯ)
จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ประจําป5 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 -2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 60 หน9า 3-6-31)
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2. ค+าที่ดินและส่ิงก+อสร;าง รวม 261,930       บาท

2.1 ค+าก+อสร;างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 261,930       บาท
2.1.1 โครงการก+อสร;างศูนย:ข;อมูลข+าวสาร อบจ.เชียงราย จํานวน 191,930        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร9างศูนย"ข9อมูลข�าวสาร อบจ.เชียงราย  
(สํานักปลัดฯ) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 3 หน9า 3-6-16)

2.1.2 โครงการจัดทําปNายติดประกาศประชาสัมพันธ:
พร;อมติดตั้ง

จํานวน 70,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดทําบอร"ดประชาสัมพันธ"พร9อมค�าติดต้ัง 
เพ่ือติดประกาศข9อมูลข�าวสารต�าง ๆ ขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย ขนาด 1.35X3.67X2.00 เมตร 
จํานวน 2 บอร"ด ๆ ละ 35,000.-บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป5 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 4 หน9า 3-6-17)
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