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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  740,000,000.-  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

                        แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป รวม 69,774,730   บาท

งบบุคลากร รวม 31,086,980   บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 12,109,800   บาท

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,765,800      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อัตราเดือนละ 55,530.-บาท เงินเดือนรองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จํานวน 3  อัตรา ๆ เดือนละ 30,540.-บาท (กองคลัง)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 6 หน้า 5-235)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 390,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด อัตราเดือนละ 10,000.-บาท รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3  อัตรา ๆ เดือนละ 7,500.-บาท

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 7 หน้า 5-235)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 390,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด อัตราเดือนละ 10,000.- บาท รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจํานวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500.-บาท

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 8 หน้า 5-235)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น
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1.4 เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 899,520        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อัตราเดือนละ  19,440.-บาท  และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จํานวน 4  ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 13,880.-บาท

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 9  หน้า 5-236)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 8,664,480      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด อัตราเดือนละ  30,540.-บาท  รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 24,990.-

บาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 33 อัตรา ๆ

เดือนละ 19,440.-บาท (กองคลัง)  (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 10  

หน้า 5-236)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,977,180   บาท

2.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,239,440    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินประจําปี

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ, 

กองกิจการสภาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 

2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 11  

หน้า 5-236)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 724,980        บาท
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 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการ 

ตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมค่าวิชา 

เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิทางการศึกษา และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่ง

ท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน

ข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับ  (สํานักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 12 หน้า 5-236)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 624,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ

เฉพาะให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(สํานักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 14 หน้า 5-237)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 349,200        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 15 หน้า 5-237) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,940          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันของ

ลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 16 หน้า 5-237) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,639,920      บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษเม่ือมีผล

การประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น ในอัตรา

ร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือน

(สํานักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 17  

หน้า 5-237) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,378,700      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวประจําปีพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สํานักปลัด ฯ, กองกิจการสภา ฯ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 18 หน้า 5-237)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 35,206,750   บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 762,700       บาท

1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 25,000          บาท

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในการสอบแข่งขัน 

สอบคัดเลือก การสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด    

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน คณะกรรมการ

ประเมินผลงานในสายงานวิทยาศาสตร์ สายงานนิติการ

และสายงานอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 19 หน้า 5-238)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้1.2  ค่าเบ้ียประชุม จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เช่น ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ 

คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ หรืออนุคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้แต่งตั้ง  

(กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 22 หน้า 5-239)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 230,000        บาท
����������	
��



5

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้  200,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้  30,000.-บาท)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 24 หน้า 5-239) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 292,800        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

(สํานักปลัดฯ  ตั้งไว้  192,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้  100,800.-บาท)

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 25 หน้า5-239) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 114,900        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้  100,000.-บาท) 

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 14,900.-บาท)  

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 26 หน้า 5-239) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย รวม 26,916,050   บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 11,830,000    บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 

ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม

คําพิพากษา 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเก่ียวกับ

การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 

โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลา

ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 

สติกเกอร์ต่างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ
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 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด

อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด

อาคารสถานท่ี ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบลิฟท์ ค่าจ้างเหมา

กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 

ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้  11,800,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาท)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 28 หน้า 5-240) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 700,000        บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ

บุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 600,000.-บาท)

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ

ตามระเบียบ ฯ หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ

อปท. กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม

หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรอง

ในการประชุมสภาท้องถ่ิน (กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 35 หน้า 5-244) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,030,000      บาท

����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินตามหนังสือสั่งการ

และระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้  1,000,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้   30,000.-บาท)  

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 36 หน้า 5-244) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.2  โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 1,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน

พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและ

โครงการท่ีดําเนินการร่วมกับสถาบัน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา

ความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา อบจ.และเจ้าหน้าท่ีของ อบจ.เชียงราย อาทิเช่น

ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 9 หน้า 5-207)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.3  โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เช่น ค่าตอบแทนบุคคลท่ีได้รับ

การแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้ง ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ 

การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าท่ี และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น  (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  1 รายการท่ี  2  หน้า 5-193) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
����������	
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      2.3.4  ค่าของขวัญของรางวัล จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัล

ต่าง ๆ อันเก่ียวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึง

หน่วยงานอ่ืนท่ีขอรับการสนับสนุน และการจัดซื้อของท่ีระลึก

เพ่ือมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน หรือช่วย

ปฏิบัติงาน ผู้บริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 37 หน้า 5-244)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.5 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย

จํานวน 6,500,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้

ในการจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุม

ฝึกอบรม ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานของ อบจ.เชียงราย 

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 5 หน้า 5-203)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

2.3.6 โครงการบริหารจัดการท่าเรือเชียงของ จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการท่าเรือเชียงของ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  4  หน้า 5-235) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.7  โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 150,000        บาท

����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการจัดกิจกรรมถวาย

เครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า การออกร้าน

จัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหาร

ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ และอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก 

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  1  รายการท่ี  1  หน้า 5-193) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.8  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 

การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตามการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ของบุคลากร อบจ.เชียงราย โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 

ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  3  รายการท่ี  3  หน้า 5-201) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.9  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมทางศาสนาในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น 

ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ีและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  3  รายการท่ี  4  หน้า 5-202) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้2.3.10 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาตน พัฒนางาน

พัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

จํานวน 50,000          บาท

����������	
��



10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคม การเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการของบุคลากร

ของ อบจ.เชียงราย โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  3  รายการท่ี  7  หน้า 5-205) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.11 โครงการอบรมพัฒนาความคิด ทัศนคติท่ีดีต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการอบรมพัฒนาบุคลากร

ให้มีทัศนคติ และยึดหลักจรรยาวิชาชีพท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 

สร้างความสามัคคีในองค์กร บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วในการรับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  3  รายการท่ี  8  หน้า 5-206) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

อบจ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร ส่งเสริมความ

สัมพันธ์อันดี ความสามัคคีเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของ อบจ.เชียงราย โดยการอบรมและศึกษาดูงาน 

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  3  รายการท่ี  6  หน้า 5-204) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

จํานวน 100,000        บาท      2.3.13 โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรณรงค์ ปลูกจิตสํานึก และ

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตามนโยบาย กลยุทธ์ของรัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหา พร้อมท้ังให้

ความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน ประชาชน

โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานท่ี ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง

ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  7  รายการท่ี  11  หน้า 5-163) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 1,340,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการส่งเสริมให้ผู้นําชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน

และประชาชนตระหนักถึงปัญหา การแก้ไขปัญหาและการเสริมสร้าง

กระบวนการทํางานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆ ด้านการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหาร ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  7 รายการท่ี  2  หน้า 5-157) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
2.3.15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการป้องกัน

และปราบปรามปัญหายาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

จํานวน 169,800        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน

และบุคลากรของ อบจ.เชียงราย ได้เพ่ิมพูนทักษะความรู้ 

แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความสามัคคี และ

ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่าย

เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  7  รายการท่ี  4  หน้า 5-159) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.16 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

หลักสูตร การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชนบําบัด

จํานวน 345,250        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการฝึกอบรมวิชาชีพ การ

เสริมสร้างคุณค่าพัฒนาจิตใจให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจํากลาง

จังหวัดเชียงราย โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 

ค่าจัดสถานท่ี ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  7  รายการท่ี  1  หน้า 5-156) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ 

กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 377,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพ่ือให้อาสาสมัครคุมประพฤติ

มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกับส่วนราชการในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  7  รายการท่ี  5  หน้า 5-160) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.18 โครงการสร้างเครือข่าย อบจ.เชียงรายและสถานพินิจ

สานใจห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย"ต้านภัยยาเสพติด"

จํานวน 274,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการอบรมให้ความรู้ด้าน

กฎหมายกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงพลังในการ

ต่อต้านยาเสพติด การอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

ในการลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 

ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดและอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  7  รายการท่ี  6 หน้า 5-161) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.19 โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนคุณธรรม

จริยธรรม เยาวชนคนรุ่นใหม่

จํานวน 110,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนมีความรู้และตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการเป็นเครือข่ายเยาวชนคุณธรรม 

การเพ่ิมความรู้ด้านการป้องกันและปัญหาของยาไอซ์ และการ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดสถานท่ี 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  7  รายการท่ี  7  หน้า 5-162) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.20 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ 

เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ด้านการปกครองท้องถ่ิน 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายในการปกครอง 

โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองกิจการสภาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  1  รายการท่ี  3  หน้า 5-194) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยฝึกอบรมให้ความรู้ 

ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การแสดงออกทางการเมือง 

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การพัฒนาการเมืองกับการพัฒนา

ท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

(กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  1  รายการท่ี  5  หน้า 5-195) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 100,000        บาท      2.3.22 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง

      2.3.21 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยอบรมเพ่ิมความรู้ด้านการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค การดําเนินงาน

ตามนโยบายท่ีสําคัญของชาติ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ให้แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน  สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานท่ี 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  1  รายการท่ี  6  หน้า 5-195) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.23 โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยอบรมเพ่ิมความรู้ 

ความเข้าใจ ด้านสิทธิเสรีภาพทางการเมืองกับการพัฒนาท้องถ่ิน

ให้กับคณะผู้บริหาร สภาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

กํานัน สารวัตรกํานัน และประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 

ค่าจัดสถานท่ี ค่าตอบวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองกิจการสภาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  1 รายการท่ี  4  หน้า 5-194) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.24 โครงการส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ

และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นด้านการบริการ

สาธารณะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองกิจการสภาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  1  รายการท่ี  7  หน้า 5-196) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.3.25 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ในการอบรมให้ความรู้

เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ของชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนมีวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมท่ียึดหลักความเป็นกลาง การมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน เพ่ือลดความแตกแยกทางความคิด  โดยเน้นความ

เคารพและยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 

ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  2  รายการท่ี  1  หน้า 5-197) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.26 โครงการเสริมสร้างชุนชนแห่งความสามัคคี จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยจัดอบรมเพ่ือให้ประชาชน

เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างปกติสุข ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

(กองกิจการสภาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  2  รายการท่ี  2  หน้า 5-198) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.27 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยจัดอบรมเพ่ือให้ประชาชน

เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคี 

การยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตย การปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานท่ี 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  2  รายการท่ี  3  หน้า 5-198) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.28 โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเมือง จํานวน 300,000        บาท
����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา

การเมืองและการปกครอง  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเมือง  

การปกครองของไทยและต่างประเทศ ในการเสริมสร้างความรู้แก่

บุคคลากรและให้บริการประชาชนผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้า

และเป็นเวทีจัดกิจกรรมการพัฒนาการเมืองการปกครอง โดยมี

ค่าใช้จ่ายเช่นการจ้างทําแผ่นพับ ป้าย คู่มือ การจัดแสดง

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีจําเป็น (กองกิจการสภาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  3  รายการท่ี  10  หน้า 5-207) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 220,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีชํารุดเสียหาย จําเป็น

ต้องทําการบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดี สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม 

เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯ 

(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000.-บาท) 

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 70,000.-บาท)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  38  หน้า 5-245) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ จํานวน 2,250,000     บาท

3.1  วัสดุสํานักงาน จํานวน 680,000        บาท

����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีของ อปท. เช่น 

กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ

(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้  600,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้  80,000.-บาท) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  39  หน้า 5-245) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีของ อปท. เช่น 

แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้  50,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้  50,000.-บาท)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  41 หน้า 5-245) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีของ อปท. เช่น 

ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  43  หน้า 5-246) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000,000      บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีของ อปท. เช่น 

น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

(สํานักปลัดฯ  ตั้งไว้  700,000.-บาท) 

(กองกิจการสภาฯ  ตั้งไว้  300,000.-บาท) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  44  หน้า 5-246) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.5  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสุดโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีของ อปท. เช่น 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  45  หน้า 5-246) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีของ อปท.

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ฯลฯ  

(สํานักปลัดฯ  ตั้งไว้  250,000.-บาท) 

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้  50,000.- บาท) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  5  รายการท่ี  46  หน้า 5-246) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 5,278,000     บาท

4.1  ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,000,000      บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

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

แนวทางท่ี  5 รายการท่ี  51  หน้า 5-247) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.2  ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าประปา ค่าน้ําบาดาล เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 52 หน้า 5-247)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3  ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 165,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

(สํานักปลัดฯ  ตั้งไว้  150,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้  15,000.-บาท)

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 53 หน้า 5-247)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.4  ค่าไปรษณีย์ จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 54 หน้า 5-247)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.5  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 113,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ต ค่าบริการสัญญาณโทรทัศน์แบบระบบสมาชิก และ

ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(สํานักปลัดฯ  ตั้งไว้  100,000.-บาท)

(กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้  13,000.-บาท)

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 55 หน้า 5-248)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 3,276,000     บาท
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1. ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,276,000     บาท

1.1  ครุภัณฑ์สํานักงาน

     1.1.1 เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที  จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ)

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม

2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 73 หน้า 5-218)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.1.2 เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 90,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล

ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว   จํานวน 1 เครื่อง 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ)

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม

2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 74 หน้า 5-218)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.1.3 ตู้พัดลมไอเย็นปรับอากาศ จํานวน 59,700          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้พัดลมไอเย็นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า

80 ลิตร จํานวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 19,900.-บาท 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 75 หน้า 5-218)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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     1.1.4 ตู้พัดลมไอเย็นปรับอากาศ จํานวน 11,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้พัดลมไอเย็นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า

12 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 5,500.-บาท 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 76 หน้า 5-218)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.1.5 ตู้หนังสือแบบแบ่งช่วง จํานวน 52,500          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้หนังสือแบบแบ่งช่วง จํานวน 3 ชุด

ราคาชุดละ 17,500.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด (กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 77 หน้า 5-218)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

     1.2.1 รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง จํานวน 1,645,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 

2,900 ซีซี จํานวน 1 คัน เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด เนื่องจากความจําเป็น

ท่ีต้องการรถยนต์ท่ีมีสมรรถนะสูงสําหรับใช้งานในพ้ืนท่ี รายละเอียดอ่ืน

ตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.ชร. กําหนด (กองคลัง)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 132 หน้า 5-227)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

     1.3.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 65,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA

ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ) 

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม

2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 78 หน้า 5-218)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.3.2 โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 66,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 1920X 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก

งบประมาณ เดือนมีนาคม  2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 79 หน้า 5-219)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.3.3 โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 36,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 1920X 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 80 หน้า 5-219)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.3.4 โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จํานวน 17,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 

ระดับความละเอียดภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(สํานักปลัดฯ)  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 16 หน้า 5-210)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

     1.4.1 ตู้เย็น จํานวน 9,400            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้

 เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือน

มีนาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 14 หน้า 5-209)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.4.2 ตู้เย็น จํานวน 15,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้

 เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ)

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม

2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 81 หน้า 5-219)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 จํานวน 240,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 120,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) จัดหาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกา

รสื่อสาร (ICT) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 2 หน้า 5-208)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 66,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 9 หน้า 5-209)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 88,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 82 หน้า 5-219)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5.4 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 1 จํานวน 50,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 

แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 3 หน้า 5-208)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.5 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบท่ี 1 จํานวน 290,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 

แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด (สํานักปลัดฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 4 หน้า 5-208)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5.6 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

แบบท่ี 2 (ขนาด 42U)

จํานวน 24,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 2 (ขนาด 42 U) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 5 หน้า 5-208)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบท่ี 2 (ขนาด 42U)

จํานวน 108,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 27,000.-บาท

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 6 หน้า 5-208)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จํานวน 120,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 

ขนาด 24 ช่อง  จํานวน 1 ตัว เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด (สํานักปลัดฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 7 หน้า 5-208)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.9 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 20,400          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,100.-บาท เพ่ือใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 8 หน้า 5-209)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.10 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000.-บาท เพ่ือใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 12 หน้า 5-209)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.11 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000.-บาท เพ่ือใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 84 หน้า 5-219)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.12 เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา

(18 หน้า/นาที)  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,500.-บาท

(สํานักปลัดฯ)เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 11 หน้า 5-209)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.13 เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 22,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา

(25 หน้า/นาที)  จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500.-บาท

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการสภาฯ)

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 83 หน้า 5-219)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.14 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 10 หน้า 5-209)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 35,000         บาท

1.รายจ่ายอ่ืน รวม 35,000         บาท

1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 35,000          บาท

ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง 

พัฒนาระบบต่างๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลางในการ

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  (สํานักปลัดฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปีอบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี  60  หน้า 5-249)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000       บาท

1. เงินอุดหนุน รวม 170,000       บาท����������	
��



30

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 170,000       บาท

1.1.1 อุดหนุนกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบก

เชียงราย

จํานวน 170,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือ

ความม่ันคง (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แนวทางท่ี 6 รายการท่ี 3 หน้า 5-155) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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