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                   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 8,325,600   บาท

งบบุคลากร รวม 4,876,500   บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,876,500   บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,380,840    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองแผนและงบประมาณ)  

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 11 หน้า 5-236)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 104,460      บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการ 

ตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ

ผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมค่าวิชา 

เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิทางการศึกษา และเงินเพ่ิมสําหรับ

ตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับ

เงินเดือนข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับ

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 12 หน้า 5-236)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200        บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ

เฉพาะให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 14 หน้า 5-237)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,640      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษเม่ือมีผล

การประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น ในอัตรา

ร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือน

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 17 หน้า 5-237)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 93,360        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวประจําปีพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 18 หน้า 5-237)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,411,000   บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 488,000      บาท

1.1  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด      

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 24 หน้า 5-239)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 395,000      บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 25 หน้า 5-239)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 26 หน้า 5-239)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย รวม 1,425,000   บาท

2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 695,000      บาท

 -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

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 29 หน้า 5-241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000      บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการและระเบียบ     

ว่าด้วยการเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 36 หน้า 5-244) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

อบจ.เชียงราย

จํานวน 50,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และติดตามประเมินผล

กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ อบจ. เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ค่าจัดทํารายงาน

การติดตามและประเมินผลและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ติดตามและประเมินผล (กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี  2 หน้า 5-234) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย จํานวน 100,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม การจัดทําแผน

ชุมชน การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาอบจ. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาอบจ. การประชุมจัดทําแผนดําเนินงานของ อบจ. 

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในการจัดทําแผนพัฒนาและคณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํา

แผนพัฒนาของ อบจ.เชียงราย (กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 6 รายการท่ี 1 หน้า 5-253) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 100,000      บาท      2.2.4 โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม

      การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศูนย์เครือข่าย

เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถ่ิน (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เช่น การประชุมคณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์ศูนย์ ฯ       

จัดเวทีสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความ

คิดเห็นในการพัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี  6 รายการท่ี 2 หน้า 5-253)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 100,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์กร เช่น ค่าจ้างเอกชนหรือ

นิติบุคคลในการพัฒนา หรือปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารพ้ืนท่ี

จัดเก็บเว็บไซด์ และฐานข้อมูลรวมท้ังการจดทะเบียนโดเมน

ของ อบจ. (กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 1 หน้า 5-208)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพในการ

จัดทําแผนชุมชน

จํานวน 200,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิม

ศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

และเกิดการพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดยรวมโดยใช้แผนชุมชน

เป็นเครื่องมือในการจัดทําแผนงาน โครงการให้เกิดการบูรณาการ

ร่วมกัน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดทําเอกสารการประชุม 

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุสํานักงาน

ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็น

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 6 รายการท่ี 3  หน้า 5-254)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000        บาท

     2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบฐานข้อมูล
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

และเครื่องมือต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ท่ีชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่

ในสภาพท่ีดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯ

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

2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 38 

หน้า 5-245)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รวม 410,000      บาท
3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในกิจการของ   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น กระดาษ

ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 39 หน้า 5-245)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณประจําปี ของ อปท. เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ 

(กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 41 หน้า 5-245) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000      บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ

ประจําปี ของ อปท. เช่น น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 44 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปี 

ของ อปท. เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์ ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 46 หน้า 5-246)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 88,000       บาท

4.1  ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 48,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 53 หน้า 5-247) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.2  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสัญญาณโทรทัศน์แบบระบบ

สมาชิกและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

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

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 55 หน้า 5-248)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,038,100   บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,038,100   บาท
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1.1  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

     1.1.1 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 896,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน (กองแผนและงบประมาณ) 

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

เดือน มีนาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 3 

รายการท่ี 17 หน้า 5-210) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 

ระดับความละเอียดภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองแผนและงบประมาณ)  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 18 หน้า 5-210)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA จํานวน 65,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองแผนและงบประมาณ)  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 22 หน้า 5-210)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 30,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองแผนและงบประมาณ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 19 หน้า 5-210)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 25,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองแผนและงบประมาณ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 21 หน้า 5-210)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.3.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,100          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองแผนและงบประมาณ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 20 หน้า 5-210)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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