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1. งบกลาง รวม 76,582,179    บาท

1.1 ค�าชําระหน้ีเงินต"น จํานวน 14,379,800     บาท
1.1.1 ต้ังไว� 6,379,800 บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าชําระเงินต�น หนี้เงินกู� 
กสอ. งวดที่ 4 จํานวนเงินกู�ทั้งสิ้น 95,698,478.- บาท ตามสัญญา
เงินกู� เลขที่ 371/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพ่ือดําเนินการ
ตามโครงการจัดทําบริการสาธารณะบรรเทาความเดือดร�อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่จํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนี้เงินกู�
15 ป9 (กองคลัง)

1.1.2 ต้ังไว� 3,000,000 บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าชําระเงินต�นหนี้เงินกู� 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย งวดที่ 4 ตามสัญญากู�เงิน ลงวันที่
30 กันยายน 2553 โครงการกู�เงินเพ่ือก�อสร�างอาคารสํานักงานและ
ศูนย?ข�อมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ?องค?การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ระยะเวลาผ�อนชําระเงินกู� 20 ป9 โดยปลอดชําระเงินต�น 
3 ป9แรก จ�ายชําระค�าดอกเบี้ยทุกเดือน  (กองคลัง)

1.1.3 ต้ังไว� 5,000,000 บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าชําระเงินต�นหนี้เงินกู� 
ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง งวดที่ 5 ตามสัญญากู�เงิน ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2556 โครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินขององค?การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย รวม 19 โครงการ ระยะเวลาผ�อนชําระเงินกู� 
10 งวด/ป9 (กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561

          องค/การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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1.2 ค�าชําระดอกเบี้ย จํานวน 3,600,000      บาท
1.2.1 ต้ังไว� 1,300,000 บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าชําระดอกเบี้ย
หนี้เงินกู� กสอ. ตามสัญญาเงินกู� เลขที่ 371/2555 ลงวันที่ 23 
สิงหาคม 2555 เพ่ือดําเนินการตามโครงการจัดทําบริการสาธารณะ
บรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 
71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนี้เงินกู� 15 ป9  (กองคลัง)

1.2.2 ต้ังไว� 1,600,000 บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าชําระดอกเบี้ย
หนี้เงินกู� ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย ตามสัญญากู�เงิน 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 โครงการกู�เงินเพ่ือก�อสร�างอาคารสํานักงาน
และศูนย?ข�อมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ? องค?การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาผ�อนชําระเงินกู� 20 ป9 
โดยปลอดชําระเงินต�น 3 ป9แรก (กองคลัง)

1.2.3 ต้ังไว� 700,000 บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าชําระดอกเบี้ยหนี้เงินกู� 
ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง ตามสัญญากู�เงิน ลงวันที่ 24 มิถุนายน
 2556 โครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน ขององค?การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ระยะเวลาผ�อนชําระเงินกู� 10 ป9 (กองคลัง)

1.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 2,000,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ�าง
ขององค?การบริหารส�วนจังหวัด ในอัตราร�อยละ 5 
ค�าจ�างพนักงานจ�าง เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว เป!นเงิน 
45,838,098.-บาท คิดเป!นเงิน 2,000,000.-บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการข�าราชการองค?การบริหารส�วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ?เก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2547 ข�อ 3 และกฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม
(กองการเจ�าหน�าที่)

1.4 สํารองจ�าย จํานวน 46,000,000     บาท
เพ่ือใช�จ�ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทา
ปHญหาความเดือดร�อนของประชาชนเป!นส�วนรวมเท�านั้น
(กองช�าง ต้ังไว� 43,000,000.-บาท )
(กองปIองกันและบรรเทาฯ ต้ังไว� 3,000,000.-บาท)
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1.5  รายจ�ายตามข"อผูกพัน จํานวน 1,892,379      บาท
     1.5.1 ค�าบํารุงสมาคม องค/การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย

ต้ังไว�  642,379.-บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าบํารุงสมาคมองค?การบริหาร
ส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย เพ่ือส�งเสริมกิจการ และการดําเนินงาน
ขององค?กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่เป!นสมาชิก ในอัตราร�อยละ 0.1 
ของรายได�องค?การบริหารส�วนจังหวัด (ไม�รวมเงินอุดหนุน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยรายจ�ายขององค?กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเก่ียวกับค�าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 (กองคลัง)

     1.5.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต้ังไว�  1,000,000.-บาท เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ กองทุนฟLMนฟูสมรรถภาพที่จําเป!น
ต�อสุขภาพ ระดับจังหวัด  (ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
 ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554) 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป9 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร?ที่ 3 
แผนงาน สาธารณสุข รายการที่ 3 หน�า 105)

1.5.3 ค�าใช"จ�ายในการสงเคราะห/ผู"ป9วยที่ยากไร"ขององค/การบริหาร
ส�วนจังหวัด

ต้ังไว�  250,000.-บาท เพ่ือจ�ายเป!นค�าใช�จ�ายในการสงเคราะห?ผู�ปNวย
ที่ยากไร�ขององค?การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการสงเคราะห?ผู�ปNวยที่ยากไร�
ขององค?การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ.2560 ) 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป9 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร?ที่ 4 
แผนงาน สังคมสงเคราะห? รายการที่ 4 หน�า 25)
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1.6  เงินช�วยพิเศษ จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป!นเงินช�วยพิเศษ เช�น เงินช�วยค�าทําศพ กรณีข�าราชการ 
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างขององค?การบริหารส�วนจังหวัด
ที่เสียชีวิตในระหว�างปฏิบัติราชการ (กองการเจ�าหน�าที่ฯ)

1.7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข"าราชการส�วนท"องถ่ิน จํานวน 6,460,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป!นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ข�าราชการ
ส�วนท�องถ่ิน (กบท.) ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2515 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
เงินบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2546 ในอัตรา
ร�อยละ 1 ของประมาณการรายรับ โดยไม�รวมเงินประเภทพันธบัตร 
เงินกู� เงินที่มีผู�อุทิศให�หรือเงินอุดหนุน  (กองคลัง)

1.8 เงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู"รับบํานาญ จํานวน 500,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป!นเงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการ
ส�วนท�องถ่ิน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช�วยค�าครองชีพ
ผู�รับเบี้ยหวัดบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (กองคลัง)

1.9 เงินช�วยพิเศษผู"รับบํานาญข"าราชการถ�ายโอน จํานวน 50,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป!นเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญข�าราชการถ�ายโอน
ของราชการส�วนท�องถ่ิน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช�วยค�าครองชีพ
ผู�รับเบี้ยหวัดบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (กองคลัง)

1.10 เงินบําเหน็จลูกจ"างประจํา จํานวน 1,500,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป!นเงินบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จตกทอดให�กับ
ลูกจ�างประจําในสังกัดองค?การบริหารส�วนจังหวัด (กองคลัง)

1.11 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรผู"รับบํานาญ จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป!นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรผู�รับบํานาญ (กองคลัง)
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