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                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 9,429,110     บาท

งบบุคลากร รวม 4,904,340     บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,904,340     บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,107,280      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันและบรรเทาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 11 หน้า 5-236) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 61,380          บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการ 

ตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ

ผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมค่าวิชา

เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิทางการศึกษา และเงินเพ่ิมสําหรับ

ตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับ

เงินเดือนข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับ

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 12 หน้า 5-236)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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1.3 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ

เฉพาะให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 14 หน้า 5-237)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,206,240      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษเม่ือมีผล

การประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น ในอัตรา

ร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือน

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 17 หน้า 5-237)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 487,440        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวประจําปีพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันและบรรเทาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 18 หน้า 5-237)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,472,370     บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 1,532,370     บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,200,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตํารวจ

และอาสาสมัครอ่ืนๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 21 หน้า 5-238) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 24 หน้า 5-239) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าเช่าบ้าน จํานวน 205,200        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองป้องกันและบรรเทาฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 25 หน้า 5-239)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,170          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันและบรรเทาฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 26 หน้า 5-239)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย รวม 250,000       บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000        บาท
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 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 

ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม

คําพิพากษา

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเก่ียวกับ

การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 

โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลา

ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 

สติกเกอร์ต่างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและ

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล 

ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน

ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 

รายการท่ี 34 หน้า 5-243) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการและระเบียบว่าด้วยการเดินทาง

ไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 36 หน้า 5-244)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000          บาท����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

และเครื่องมือต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ท่ีชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่

ในสภาพท่ีดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯ

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 38 หน้า 5-245)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รวม 660,000       บาท

3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ

 อปท. เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 39 หน้า 5-245) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ของ อปท. เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 

รายการท่ี 41 หน้า 5-245)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ของ อปท. เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองป้องกันและบรรเทาฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 44 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ

 อปท. เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ฯลฯ 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 46 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือใช้ในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี ของ อปท.  เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 

น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ  (กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 49 หน้า 5-247)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ

 อปท. เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 42 หน้า 5-245)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ

 อปท.  เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ชุดประแจบล็อค 

กุญแจปากตาย คีมล็อก ฯลฯ (กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 43 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000         บาท

4.1  ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 53 หน้า 5-247)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 2,052,400     บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,852,400     บาท

1.1  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

     1.1.1 รถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1,489,000      บาท

����������	
�����
���	�����	���������������



51

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ

จํานวน 1 คัน เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 43 หน้า 5-213)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

     1.2.1 เครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 240,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ

5 วัตต์ จํานวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000.-บาท 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 37 หน้า 5-212)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

     1.3.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR จํานวน 30,000          บาท

����������	
�����
���	�����	���������������



52

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  DSLR ระบบดิจิตอล

จํานวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 

 - กล้อง DSLR ระดับ SEMI-PRO 

 - ความละเอียด 18 MEGAPIXELS 

 - หน้าจอ LCD 3 นิ้ว ความละเอียด 1040 000 PIXEL หน้าจอ

สามารถหมุนพับได้

 - ออโต้โฟกัส

 - บันทึก VIDEO FULL HD

 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 33 หน้า 5-212)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.3.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 18,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 

ระดับความละเอียดภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ)  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 38 หน้า 5-213)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

     1.4.1 ตู้เย็น จํานวน 9,400            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สํานักงบประมาณเดือน มีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 39 หน้า 5-213)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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     1.4.2 เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 13,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จํานวน 1 เตา

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สํานักงบประมาณเดือน มีนาคม 2557

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 40 หน้า 5-213)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง และ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 30

หน้า 5-211)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี จํานวน 23,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  (กองป้องกันและบรรเทาฯ) จัดหาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 

2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 32 หน้า 5-212) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000       บาท

2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

2.1.1 ค่าก่อสร้างเสาวิทยุส่ือสาร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 200,000        บาท
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      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาสถานีวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์

สูง 30 เมตร จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เสาทาวเวอร์สามเหลี่ยม หน้า 15 นิ้ว ฐานราก 4 จุด 

- สัญญานไฟกระพริบสีแดงพร้อมอุปกรณ์สายล่อฟ้าทองแดง 

- เครื่องแปลงไฟฟ้า 220/12 โวลล์ 30 แอมป์ 

- วิทยุสื่อสารประจําสถานี 

- ข้ัวสายนําสัญญานและสายนําสัญญาณ

- สายอากาศ 165 MHZ 

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองป้องกันและบรรเทาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 155 หน้า 5-231) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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