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                   แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 85,997,800    บาท
งบกลาง รวม 85,997,800    บาท

1. งบกลาง รวม 77,837,800    บาท

1.1 ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 6,379,800       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นหนี้เงินกู้ กสอ. จํานวนเงินกู้ท้ังสิ้น

95,698,478.- บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขท่ี  371/2555

ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 เพ่ือดําเนินการตามโครงการจัดทํา

บริการสาธารณะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี

จํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนี้เงินกู้ 15 ปี 

(กองคลัง)  (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 61 หน้า 5-249)  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.2 ค่าชําระดอกเบ้ีย จํานวน 1,400,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ กสอ. ตามสัญญาเงินกู้

เลขท่ี 371/2555 ลงวันท่ี  23 สิงหาคม 2555 เพ่ือดําเนินการ

ตามโครงการจัดทําบริการสาธารณะบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนี้

เงินกู้ 15 ปี  (กองคลัง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 62 หน้า 5-249)  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.3 ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 3,000,000       บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย 

สาขาเชียงราย ตามสัญญากู้เงินลงวันท่ี  30 กันยายน

2553 โครงการกู้เงินเพ่ือก่อสร้างอาคารสํานักงานและศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 20 ปี โดยปลอดชําระเงินต้น 3 ปีแรก 

จ่ายชําระค่าดอกเบี้ยทุกเดือน  (กองคลัง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 63 หน้า 5-249)  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.4 ค่าชําระดอกเบ้ีย จํานวน 2,000,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย 

สาขาเชียงราย ตามสัญญากู้เงินลงวันท่ี  30 กันยายน

2553 โครงการกู้เงินเพ่ือก่อสร้างอาคารสํานักงานและศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 20 ปี โดยปลอดชําระเงินต้น 3 ปีแรก 

จ่ายชําระค่าดอกเบี้ยทุกเดือน (กองคลัง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 64 หน้า 5-250)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 5,000,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน 

สาขากลางเวียง ตามสัญญากู้เงิน ลงวันท่ี  24 มิถุนายน 2556

โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รวม 19 โครงการ ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 10 งวด/ปี (กองคลัง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 65 หน้า 5-250) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6 ค่าชําระดอกเบ้ีย จํานวน 2,000,000       บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน 

สาขากลางเวียง ตามสัญญากู้เงิน ลงวันท่ี  24 มิถุนายน 2556 โครงการ

เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 10 งวด/ปี (กองคลัง)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 66 หน้า 5-250)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.7  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,500,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 67 หน้า 5-250)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

1.8 สํารองจ่าย จํานวน 55,381,600     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายใช้ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน 

หรือเพ่ือใช้จ่ายกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพ่ือเป็นการบรรเทา

ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หรือเป็นนโยบายสําคัญของทางราชการ 

หรือรายจ่ายใดท่ีไม่พอแก่การใช้จ่ายหรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 

แต่มีความจําเป็นท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนิน

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2580 

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี  68 หน้า 5-251)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.9  รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,176,400       บาท

1.9.1 ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ด้อยโอกาส  ตั้งไว้ 540,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษา

สําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ 

เด็กกําพร้า เด็กยากจน และคนพิการ ในหลักสูตรท่ีสูงกว่า

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 18 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1365

ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี  1 รายการท่ี  2 หน้า 5-68) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.9.2 ค่าบํารุงสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตั้งไว้  636,400.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมกิจการและการ

ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นสมาชิก (กองคลัง) 

(แผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 73 หน้า 5-252) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.  บําเหน็จ/บํานาญ รวม 8,160,000      บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,550,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2515 

ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 

ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงิน

ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน  

(กองคลัง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 69 หน้า 5-251) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ จํานวน 200,000         บาท������
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ

ส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ

ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญของราชการส่วนท้องถ่ิน (กองคลัง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 70 หน้า 5-251)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 10,000           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน

ของราชการส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วย

ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญของราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กองคลัง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 71 หน้า 5-251)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จตกทอดให้กับ

ลูกจ้างประจําในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองคลัง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 72 หน้า 5-251) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบํานาญ จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาล ให้กับข้าราชการ

ผู้รับบํานาญ (กองคลัง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 74 หน้า 5-252) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ (กองคลัง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 75 หน้า 5-252) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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