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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 105,796,580   บาท

งบบุคลากร รวม 21,670,660     บาท

1.  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 21,670,660     บาท

      1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 12,170,070      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําปีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 11 หน้า 5-236)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 119,280          บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการ ตาม

ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมค่าวิชา

เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ทางการศึกษา และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่ง

ท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน

ข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับ

(กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 12 หน้า 5-236)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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      1.3 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารและประเภท

วิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 14 หน้า 5-237)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,130,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 15 หน้า 5-237)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 60,070            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 

ของลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองช่าง)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 16 หน้า 5-237)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,804,160        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษ

เม่ือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น

ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน (กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.

 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 17

หน้า 5-237) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,277,880        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวประจําปีพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 18 หน้า 5-237)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 51,706,900     บาท
      1. ค่าตอบแทน รวม 870,000         บาท
      1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 24 หน้า 5-239)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.2 ค่าเช่าบ้าน จํานวน 510,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 25 หน้า 5-239)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 210,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 26 หน้า 5-239)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย รวม 9,670,000       บาท
2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 9,000,000        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 หรือ

สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก การจ้างเหมา

ดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือ

สนามหญ้าของทางราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนท่ีจําเป็น

ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 31 หน้า 5-242)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

      2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหนังสือสั่งการและระเบียบ

ว่าด้วยการเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 36 หน้า 5-244)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      2.2.2 ค่าเบ้ียประกัน จํานวน 120,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ในการประภัยรถราชการท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการเบิกจ่ายถือ

ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/

ว 2633 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552  (กองช่าง)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 23 หน้า 5-239)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.2.3  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

และเครื่องมือต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ท่ีชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ให้อยู่ในสภาพท่ีดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯ (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 38 หน้า 5-245)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รวม 41,141,900     บาท

        3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ 

อปท. เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ  (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 39 หน้า 5-245)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ 

อปท. เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 40 หน้า 5-245) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000            บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

 อปท. เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 41 หน้า 5-245)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 33,071,900      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท. เช่น

 ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก ฯลฯ (กองช่าง)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5  รายการท่ี 47 หน้า  5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

         3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

 อปท. เช่น ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 43 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      3.6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 7,000,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

 อปท.  เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 44 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000          บาท����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

 อปท. เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์  ฯลฯ  (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 46 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000           บาท

      4.1 ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 53 หน้า 5-247)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      4.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ต ค่าบริการสัญญาณโทรทัศน์แบบระบบสมาชิก 

และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 55 หน้า 5-248) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 32,419,020     บาท

1.  ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,419,020     บาท

1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

      1.1.1 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 539,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน พร้อมหลังคาอลูมิเนียมรถบรรทุก

ขนาด 1 ตัน เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองช่าง) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐาน

งบประมาณ เดือน มีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 50 หน้า 5-215) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.1.2 รถลาดยาง จํานวน 28,500,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถลาดยาง ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 

มีกําลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดปรับ

สภาพพ้ืนผิวทางจราจรท่ีประกอบสําเร็จรูปเป็นชุดเดียวกัน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 7.5 ลูกบาศก์เมตร ถังบรรจุน้ํายางขนาดไม่น้อยกว่า 

2,000 ลิตร เพ่ือใช้งานซ่อมบํารุงถนนและงานซ่อมสร้างเฉพาะชั้น

พ้ืนผิวทางท่ีชํารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมชุด

ควบคุมระบบปฏิบัติการทํางานแบบอัตโนมัติ สําหรับเลือกใช้การ

ฉีดพ่นปะซ่อมหลุมหรือการเทพ้ืนปูถนนได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย

ระบบสั่งการทํางานภายในตัวรถ มีชุดแปรงกวาดไฮดรอลิคเพ่ือ

ทําความสะอาดถนนหรือไหล่ทาง  จํานวน 1 คัน เพ่ือใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามรูปแบบและรายการ

ท่ี อบจ.เชียงราย กําหนด (กองช่าง) 

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 51 หน้า 5-215) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

      1.2.1 เครื่องสูบน้ํา จํานวน 550,000          บาท����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล

4 จังหวะ 4 สูบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

พร้อมเทรลเลอร์ลากจูงและอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 55 หน้า 5-215) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.2.2 ป๊ัมแช่ จํานวน 160,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มแช่ ชนิดดูดโคลน (ไดรโว)่ ขนาด 1 แรงม้า

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 16,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 54 หน้า 5-215) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

      1.3.1 เครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 100,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF 

ขนาดไม่ต่ํากว่า 3 วัตต์ จํานวน 25 เครื่อง ราคาเครื่องละ

4,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 53 หน้า 5-215) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน

      1.4.1 ป๊ัมลม จํานวน 13,500            บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลม ขนาด 2 HP ความจุไม่น้อยกว่า 

70 ลิตร จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 59 หน้า 5-216) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.2 ป๊ัมลม จํานวน 8,060             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลม โรตารี่  ชนาด 2 HP ความจุ

ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จํานวน  1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ใน

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 64 หน้า 5-217) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.3 แม็กซ์ลม ยิงประตูคอนกรีต จํานวน 23,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม็กซ์ลม ยิงประตูคอนกรีต จํานวน  2 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 11,500.-บาท  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 60 หน้า 5-216) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.4 สว่านไฟฟ้า จํานวน 7,300             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์

1,200 RPM จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 61 หน้า 5-216) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      1.4.5 สว่านกระแทกไฟฟ้า จํานวน 25,000            บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 

1,500  วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 67 หน้า 5-217) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      1.4.6 แท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน 7,400             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว  กําลังไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 62 หน้า 5-216) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.7 ตู้เช่ือม จํานวน 12,500            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมระบบอินเวสเตอร์ ขนาด 220 แอมป์

220 โวลท์ จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 63 หน้า 5-216) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.8 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จํานวน 15,160            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว

จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 65 หน้า 5-217) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.9 เครื่องเลื่อยยนต์ จํานวน 17,500            บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว

จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองช่าง) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 68 หน้า 5-217) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.10 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 18,600            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 160 บาร์

กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2300 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 66 หน้า 5-217)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.4.11 แม่แรงยกของ จํานวน 76,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงยกของ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 

กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 38,000.-บาท

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 69 หน้า 5-217) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 240,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 8 เครื่องๆ ละ

30,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดหา

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) (กองช่าง)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 45 หน้า 5-213)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 34,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 8,500.-บาท

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 

2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 46 

หน้า 5-214) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 72,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี 

แบบ Network จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 18,000.-บาท

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 47 

หน้า 5-214) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 1,000,000        บาท1.8 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 

เช่น การซ่อมยกเครื่องของยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 57 หน้า 5-248)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000       บาท

จํานวน 1,000,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งชํารุดเสียหายจําเป็น

ต้องทําการบํารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น อาคารสํานักงาน บ้านพัก 

อาคารต่างๆ  ถนน  สะพาน ฯลฯ (กองช่าง)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 58 หน้า 5-248)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
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12,170,076   + 6
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บวก 595,200 ท่ีเงินเหลือจากตัด 17 ล้าน บวก 2,000,000 ตัดมาจากสํารองจ่ายท่ีจัดมา 17ล้าน

หักออก 1,500,000 ท่ีคํานวนของ สจ.เสน่ห์ ผิด

บวก 80 บาท

 มาจากค่า

ครุภัณฑ์กอง

กิจฯ

บวกเพ่ิม 

1,000,000 

บาท  สจ.อนุ

ฝาก 1,400,000 ส.จ.สมนึก ใจจักร์ 

ฝาก 900,000 ส.จ.อิสราง อุดม

ฝาก 2,000,000 ส.จ.ประสิทธิ์ ท้าวมูลชัย

ตัด 500,000 ไปโครงการแผ่นดินธรรมฯ กอง

ส่งเสริมฯ

หัก 1,000,000 ไปงานกีฬา

บอกเพ่ิม 1 ล้านจากโครงสร้างพ้ืนฐานนายกฯ
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