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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสร�างความเข็มแข็งของชุมชน รวม 191,827,420    บาท
งบบุคลากร รวม 8,865,020       บาท

1. เงินเดือน (ฝ-ายประจํา) รวม 8,865,020       บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,888,120        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป! และเงิน
ปรับของข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�ายไว%ไม�เกิน 12 เดือน
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

1.2 เงินเพ่ิมต4าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 148,980          บาท
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน�งให%กับข%าราชการที่ได%รับเงินประจําตําแหน�ง
ตามกฎหมายว�าด%วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง
(ประเภทผู%บริหาร)
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให%กับข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบว�าด%วยการเบิกจ�ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจําของ
ส�วนราชการ
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษให%แก�ข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดผู%ได%รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดหรือใกล%ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบที่กําหนด
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิม
ค�าวิชา เงินเพ่ิมอื่น ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ4ายงบประมาณรายจ4ายทั่วไป
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561

องค9การบริหารส4วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
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1.3 เงินประจําตําแหน4ง จํานวน 265,200          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู%บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให%กับข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบกําหนด
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

1.4  ค4าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 1,492,010        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ%างตําแหน�งต�างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป!ขององค)การบริหารส�วนจังหวัด
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

1.5  เงินเพ่ิมต4าง ๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 70,710            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ%าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจําส�วน
ราชการ (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

งบดําเนินงาน รวม 182,845,000    บาท
1. ค4าตอบแทน รวม 181,470,000    บาท

จํานวน 181,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทน (ค�าปEวยการ) ให%แก�อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) จังหวัดเชียงราย รายละ 
600 บาท/คน/เดือน (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

1.2  ค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข%าราชการและพนักงานจ%างองค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

1.3  ค4าเช4าบ�าน จํานวน 250,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ%านพักของข%าราชการองค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด  (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

1.4  เงินช4วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัด  (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

1.1  ค4าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปAนประโยชน9แก4 อปท.
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2. ค4าใช�สอย รวม 700,000          บาท
2.1  รายจ4ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000          บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข%าปกหนังสือ 
ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าใช%จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา 
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ%างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน) หรือสื่อสิ่งพิมพ)ต�าง ๆ ในกิจกรรมขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด เช�น การเช�าคอลัมน)หนังสือพิมพ) การเช�าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ปNายประชาสัมพันธ) แผ�นพับ 
สติกเกอร)ต�าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ)ในรูปแบบอื่น ๆ
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ%างเหมาบริการให%ผู%รับจ%างทําการอย�างใด
อย�างหนึ่งซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลงต�อเติมครุภัณฑ) 
หรือสิ่งก�อสร%างและอยู�ในความรับผิดชอบของผู%รับจ%าง เช�น  
ค�าจ%างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค�าบริการกําจัดปลวก และค�าจ%างเหมา
บริการอื่นที่จําเป�นในการดําเนินงานขององค)การบริหารส�วนจังหวัด
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

2.2. รายจ4ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม4เข�าลักษณะรายจ4ายหมวดอ่ืน ๆ 
      2.2.1  ค4าใช�จ4ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู%บริหาร และเจ%าหน%าที่ท%องถ่ินขององค)การบริหารส�วน
จังหวัด ตามหนังสือสั่งการและระเบียบว�าด%วยการเดินทางไป
ราชการขององค)กรปกครองส�วนท%องถ่ิน
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 

2.3. ค4าบํารุงรักษาและซ4อมแซม จํานวน 200,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย)สินต�าง ๆ เช�น 
วัสดุต�าง ๆ ครุภัณฑ) ที่ดินและสิ่งก�อสร%าง ที่ใช%ในการปฏิบัติงาน
ขององค)การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป�นต%องทําการ
ซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพดี สามารถใช%งานได%ตามปกติ
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
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3. ค4าวัสดุ รวม 630,000          บาท
3.1  วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป! 
ของ อปท. เช�น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

3.2  วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 20,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ%านงานครัวเพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป! 
ของ อปท. เช�น แปรง ไม%กวาด ฯลฯ  (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

3.3  วัสดุเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน จํานวน 190,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจําป! ของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามัน เบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร9 จํานวน 120,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร) เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป! 
ของ อปท.  เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข%อมูล ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ) ฯลฯ (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

3.5 วัสดุวิทยาศาสตร9หรือการแพทย9 จํานวน 150,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุวิทยาศาสตร)และการแพทย) เพ่ือใช%ใน
คลินิคสุขภาพขององค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดใน
รายละเอียดรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย 
งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของอปท. เช�น เวชภัณฑ) สําลี ผ%าพันแผล
 น้ํายาต�างๆ ฯลฯ (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
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4. ค4าสาธารณูปโภค รวม 45,000           บาท
4.1  ค4าบริการโทรศัพท9 จํานวน 20,000            บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท) เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

4.2  ค4าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช%
ระบบอินเตอร)เน็ต และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)

งบลงทุน รวม 117,400          บาท
1. ค4าครุภัณฑ9 รวม 117,400          บาท
1.1 ครุภัณฑ9โฆษณาและเผยแพร4

1.1.1 กล�องถ4ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000              บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดกล%องถ�ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด ไม�น%อยกว�า 16 ล%านพิกเซล จํานวน  1 เครื่อง 
เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของ
สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณป!ปRจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 98  หน%า 4-71 )

1.2  ครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9
1.2.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร)สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม�น%อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
30,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) ต้ังตามเกณฑ)ราคากลาง และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ)
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ป!ปRจจุบัน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  รายการที่ 81 หน%า 4-68 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน



99

1.2.2 เคร่ืองสํารองไฟฟKา ขนาด 1 kVA จํานวน 11,600            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟNา ขนาด 1 kVA จํานวน 
2 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) ต้ังตามเกณฑ)ราคากลาง 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ)
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ป!ปRจจุบัน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 82 หน%า 4-68 )

1.2.3 เคร่ืองพิมพ9ชนิดเลเซอร9หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

จํานวน 15,800            บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ)ชนิดเลเซอร)หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน%า/นาที) จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 7,900.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วน
จังหวัด (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) ต้ังตามเกณฑ)ราคากลาง และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2560 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ)ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ป!ปRจจุบัน 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 83 หน%า 4-69 )

1.2.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร9โน�ตบุXก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร)โน%ตบุcก สําหรับงาน
ประมลผล จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วน
จังหวัด (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  ต้ังตามเกณฑ)ราคากลาง และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ)
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ป!ปRจจุบัน 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 84 หน%า 4-69 )
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