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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 106,474,550  บาท
งบบุคลากร รวม 29,813,350    บาท
1.  เงินเดือน (ฝ.ายประจํา) รวม 29,813,350    บาท
      1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 13,981,560    บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป! และ
เงินปรับของข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�ายไว%ไม�เกิน 12 เดือน (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่   5 รายการที่  2  หน%า 3-6-51 )

      1.2 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 131,100        บาท
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน�งให%กับข%าราชการที่ได%รับเงินประจําตําแหน�ง
ตามกฎหมายว�าด%วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง
(ประเภทผู%บริหาร)
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให%กับข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบว�าด%วยการเบิกจ�ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจําของ
ส�วนราชการ
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษให%แก�ข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดผู%ได%รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดหรือใกล%ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบที่กําหนด
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิม
ค�าวิชา เงินเพ่ิมอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด  (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่  5  รายการที่  3  หน%า 3-6-51 )

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2560

องค;การบริหารส3วนจังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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      1.3 เงินประจําตําแหน3ง จํานวน 181,200        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู%บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให%กับข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบกําหนด (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่ 5 หน%า  3-6-52)

      1.4 ค3าจ=างลูกจ=างประจํา จํานวน 2,030,520      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ%างลูกจ%างประจํา เงินปรับปรุงค�าจ%างประจําป!
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด  (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่ 6 หน%า 3-6-52)

      1.5 ค3าตอบแทนพนักงานจ=าง จํานวน 9,537,680      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ%างตําแหน�งต�างๆ ตามแผน-
อัตรากําลัง 3 ป!ขององค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่ 7 หน%า  3-6-52)

      1.6 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงานจ=าง จํานวน 3,951,290      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ%าง  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมค�าครองชีพ
ชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจําส�วนราชการ  (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่ 8 หน%า  3-6-52)

งบดําเนินงาน รวม 64,805,600    บาท
      1. ค3าตอบแทน รวม 1,145,000     บาท
      1.1 ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข%าราชการและพนักงานจ%างองค)การบริหารส�วนจังหวัด
(กองช�าง) (ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่ 13 หน%า  3-6-53)

      1.2 ค3าเช3าบ=าน จํานวน 719,400        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ%านพักของข%าราชการองค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่ 14 หน%า  3-6-53)
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      1.3 เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 275,600        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด  (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่ 15 หน%า  3-6-53)

2. ค3าใช=สอย รวม 14,500,000    บาท
2.1  รายจ3ายเพ่ือให=ได=มาซ่ึงบริการ รวม 10,500,000    บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข%าปกหนังสือ 
ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าใช%จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา 
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ%างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน) หรือสื่อสิ่งพิมพ)ต�างๆ ในกิจกรรมขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด เช�น การเช�าคอลัมน)หนังสือพิมพ) การเช�าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ปMายประชาสัมพันธ) แผ�นพับ 
สติกเกอร)ต�างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ)ในรูปแบบอื่นๆ

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ%างเหมาบริการให%ผู%รับจ%างทําการอย�างใด
อย�างหนึ่งซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลงต�อเติมครุภัณฑ) 
หรือสิ่งก�อสร%างและอยู�ในความรับผิดชอบของผู%รับจ%าง เช�น 
ค�าจ%างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค�าบริการกําจัดปลวก การจ%างเหมาดูแล
รักษาต%นไม% หรือสวนไม%ประดับ หรือสวนหย�อม หรือสนามหญ%าของ
ทางราชการ และค�าจ%างเหมาบริการอื่นที่จําเป�นในการดําเนินงานของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบี้ยประกัน ในการประกันภัยรถราชการที่ใช%ในการ
ปฏิบัติงานขององค)การบริหารส�วนจังหวัด โดยการเบิกจ�ายถือ
ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ)ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552  (กองช�าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  19 หน%า 3-6-55 )
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2.2 รายจ3ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอ่ืน ๆ
      2.2.1 ค3าใช=จ3ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 800,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
คณะผู%บริหารท%องถ่ิน และเจ%าหน%าที่ท%องถ่ินขององค)การบริหารส�วน
จังหวัดตามหนังสือสั่งการและระเบียบว�าด%วยการเดินทางไปราชการ
ขององค)กรปกครองส�วนท%องถ่ิน (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  25 หน%า 3-6-57  )

2.2.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพความรู=ความเข=าใจในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย และความรู=เก่ียวกับการ
เตรียมความพร=อมรับมือจากแผ3นดินไหว

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ความรู%ความเข%าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย และความรู%เก่ียวกับการเตรียมความพร%อมรับมือ
จากแผ�นดินไหว เพ่ิมความรู% ความเข%าใจและสามารถนําไปสู�การ
ปฏิบัติได%อย�างถูกต%อง โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าอาหาร อาหารว�าง 
และเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ) และค�าใช%จ�าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 1  แนวทางที่  3 รายการที่  1 หน%า 3-1-39  )

2.3  ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม จํานวน 3,000,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย)สินต�าง ๆ เช�น 
วัสดุต�าง ๆ ครุภัณฑ) ที่ดินและสิ่งก�อสร%าง ที่ใช%ในการปฏิบัติงานของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป�นต%องทําการซ�อมแซม
ให%อยู�ในสภาพดี สามารถใช%งานได%ตามปกติ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  27 หน%า 3-6-58  )

3. ค3าวัสดุ รวม 49,130,000    บาท
        3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000        บาท
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ 
อปท. เช�น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ  (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  28 หน%า 3-6-58 )

3.2 วัสดุไฟฟFาและวิทยุ จํานวน 700,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ 
อปท. เช�น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟMา สายไฟฟMา ฯลฯ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  29 หน%า 3-6-58)   

        3.3 วัสดุงานบ=านงานครัว จํานวน 30,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ%านงานครัว เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ 
อปท. เช�น แปรง ไม%กวาด ฯลฯ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  30 หน%า 3-6-58 )

3.4 วัสดุก3อสร=าง จํานวน 34,500,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุก�อสร%าง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ อปท. 
เช�น ปูนซิเมนต) ทราย อิฐหรือซีเมนต)บลUอก ฯลฯ (กองช�าง)  
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  36 หน%า 3-6-60 )

         3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส3ง จํานวน 800,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�งเพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจําป!ของ อปท. เช�น ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  32 หน%า 3-6-59 )
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      3.6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล3อล่ืน จํานวน 10,000,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจําป!ของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  33 หน%า 3-6-59 )

         3.7 วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุการเกษตร เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น
พันธุ)พืช  ปุVย  วัสดุเพาะชํา  สารเคมีปMองกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว) ฯลฯฯ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  37 หน%า 3-6-60 )

      3.8 วัสดุคอมพิวเตอร; จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร) เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัดตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณ
รายจ�ายประจําป!ของ อปท. เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข%อมูล 
อุปกรณ)บันทึกข%อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ) ฯลฯ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  35 หน%า 3-6-59 )

      3.9 วัสดุอ่ืน จํานวน 1,500,000      บาท
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอื่น เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วน-
จังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ อปท. 
เช�น อะไหล�และอุปกรณ)สําหรับเครื่องจักรกล ใบมีด มุมใบมีด 
ฟWนบุ%งก๋ี ประเก็น สายไฮดรอลิค หัวเจาะ ฯลฯ (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่  5 รายการที่  40 หน%า 3-6-60 )

4. ค3าสาธารณูปโภค รวม 30,600         บาท
      4.1 ค3าบริการโทรศัพท; จํานวน 15,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท) เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่  5 รายการที่ 43 หน%า 3-6-61)

      4.2 ค3าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,600          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช%ระบบ
อินเทอร)เน็ต ค�าบริการสัญญาณโทรทัศน)แบบระบบสมาชิก 
และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่  5 รายการที่ 45 หน%า 3-6-61 )

งบลงทุน รวม 11,855,600    บาท
1.  ค3าครุภัณฑ; รวม 11,855,600    บาท
1.1 ครุภัณฑ;สํานักงาน

1.1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส3วน ชนิดติดผนัง จํานวน 18,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (กองช�าง)  
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณ 
เดือน มีนาคม 2558 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่  4 รายการที่ 122 หน%า 3-6-48 )
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1.1.2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส3วน ชนิดติดผนัง จํานวน 56,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
28,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองช�าง) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณ 
เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่  123 หน%า  3-6-48 )

1.2 ครุภัณฑ;ยานพาหนะและขนส3ง
1.2.1 รถจักรยานยนต; จํานวน 44,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถจักรยานยนต) ขนาด110 ซีซี แบบเกียร)อัตโนมัติ
 จํานวน 1 คัน เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองช�าง) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่  4 รายการที่ 124 หน%า 3-6-48 )

1.2.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 523,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล%อ 
แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองช�าง) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่  4 รายการที่ 125 หน%า 3-6-48 )

1.2.3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล=อ จํานวน 2,119,000      บาท
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล%อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ํา 
จํานวน 1 คัน เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองช�าง) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณ 
เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่  4 รายการที่ 127 หน%า 3-6-49  )

1.3 ครุภัณฑ;ก3อสร=าง
1.3.1 รถเกล่ียดิน จํานวน 8,500,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) 
ขนาด 180 แรงม%า ขับเคลื่อนด%วยเครื่องยนต)ดีเซล 4 จังหวะ 
ระบบถ�ายทอดกําลัง Power shift ขับเคลื่อน 4 ล%อหลัง 
จํานวน 1 คัน เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองช�าง) จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด 
(จัดซ้ือนอกมาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณเนื่องจาก 
อบจ.เชียงรายมีพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน 
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป�นพ้ืนที่ราบสูง และภูเขาสูงชัน 
เพ่ือให%การพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย 
จึงจําเป�นต%องใช%รถที่มีขนาดแรงม%าที่สูง)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่ 4 รายการที่  128  หน%า 3-6-49 )
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1.3.2 เคร่ืองมือทดสอบวัสดุงานทาง จํานวน 350,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องมือทดสอบวัสดุงานทาง
จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองช�าง) จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด  
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่ 4  รายการที่  121  หน%า 3-6-48 )

1.5 ครุภัณฑ;คอมพิวเตอร;
1.5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร; สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 145,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร)สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 หน%าจอขนาดไม�น%อยกว�า 18.5 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 29,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วน
จังหวัด (กองช�าง) จัดหาตามเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่ 4  รายการที่ 118  หน%า 3-6-47 )

1.5.2 เคร่ืองสํารองไฟฟFา จํานวน 40,600          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMาขนาด 1 KVA 
มีกําลังไฟฟMาด%านนอกไม�น%อยกว�า 1 KVA (630 วัตต)) 
สามารถสํารองไฟฟMา ได%ไม�น%อยกว�า 15 นาที จํานวน 7 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองช�าง) จัดหาตามเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่ 4  รายการที่  120  หน%า 3-6-48 )

     1.5.3 เคร่ืองพิมพ;ชนิดเลเซอร;/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 60,000          บาท
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ)ชนิดเลเซอร)/ชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000.-บาท
เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (กองช�าง) 
จัดหาตามเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร)ประจําป! 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่  6  แนวทางที่ 4  รายการที่  119 หน%า 3-6-47 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา


