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                        แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 69,472,520     บาท

งบบุคลากร รวม 36,714,750     บาท
1. เงินเดือน (ฝ'ายการเมือง) รวม 8,664,480      บาท
1.1 เงินค+าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 8,664,480       บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด อัตราเดือนละ 30,540.-บาท รองประธานสภา-
องค"การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 
24,990.-บาท สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนจังหวัด 
จํานวน 33 อัตรา ๆ เดือนละ 19,440.-บาท  (กองคลัง)

2. เงินเดือน (ฝ'ายประจํา) รวม 28,050,270     บาท
2.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 18,616,560     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป4 
และเงินปรับของข6าราชการองค"การบริหารส�วนจังหวัด 
ตามประกาศคณะกรรมการข6าราชการองค"การบริหาร-
ส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�าย
ไว6ไม�เกิน 12 เดือน
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6 9,427,800 บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 5,742,120 บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 3,446,640 บาท)

2.2 เงินเพ่ิมต+าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 613,800         บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน�งให6กับข6าราชการที่ได6รับเงิน
ประจําตําแหน�งตามกฎหมายว�าด6วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน�ง (ประเภทผู6บริหาร)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ+ายงบประมาณรายจ+ายทั่วไป
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561

          องค:การบริหารส+วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให6กับข6าราชการ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบว�าด6วยการเบิกจ�าย
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข6าราชการและลูกจ6างประจํา
ของส�วนราชการ
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษให6แก�ข6าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัดผู6ได6รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดหรือใกล6ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบที่กําหนด

 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิม
ค�าวิชา เงินเพ่ิมอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข6าราชการ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6 357,600.- บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 189,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 67,200.-บาท)

2.3 เงินประจําตําแหน+ง จํานวน 582,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู6บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให6กับข6าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6 357,600.- บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 121,200.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 103,200.-บาท)

2.4 ค+าจ;างลูกจ;างประจํา จํานวน 476,280         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ6างลูกจ6างประจํา เงินปรับปรุงค�าจ6างประจําป4
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการข6าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด (สํานักปลัดฯ)

2.5 ค+าตอบแทนพนักงานจ;าง จํานวน 7,470,350       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ6างตําแหน�งต�าง ๆ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป4ขององค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6 5,947,640 บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 796,600 บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 726,110 บาท)

งานบริหารทั
วไป



3

2.6 เงินเพ่ิมต+าง ๆ ของพนักงานจ;าง จํานวน 291,280         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ6าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด6วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข6าราชการและลูกจ6างประจําของ
ส�วนราชการ
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6 187,590.- บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 36,380.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 67,310.-บาท)

งบดําเนินงาน รวม 30,710,900     บาท
1. ค+าตอบแทน รวม 1,698,100      บาท
1.1  ค+าตอบแทนผู;ปฏิบัติราชการอันเป>นประโยชน:แก+ อปท. จํานวน 100,000         บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนกรรมการในการสอบแข�งขัน 
สอบคัดเลือก การสอบสวนทางวินัยข6าราชการ ลูกจ6างประจํา
และพนักงานจ6างตามหลักเกณฑ"และวิธีการที่กําหนด
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน คณะกรรมการ
ประเมินผลงานในสายงานวิทยาศาสตร" 
สายงานนิติการและสายงานอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ"และวิธีการ
ที่กําหนด (กองการเจ6าหน6าที่)

1.2  ค+าเบี้ยประชุม จํานวน 50,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาองค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด เช�น ค�าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ 
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภา
องค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบ ฯ กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ)

1.3  ค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 230,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข6าราชการและพนักงานจ6างองค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6 140,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 60,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 30,000.-บาท)

งานบริหารทั
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1.4  ค+าเช+าบ;าน จํานวน 1,060,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ6านพักของข6าราชการองค"การ
บริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6  500,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 400,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6  160,000.-บาท)

1.5  เงินช+วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 258,100         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข6าราชการ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6  80,000.-บาท) 
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 100,000-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 78,100.-บาท)

2. ค+าใช;สอย รวม 18,680,800     บาท
2.1 รายจ+ายเพ่ือให;ได;มาซ่ึงบริการ จํานวน 8,702,800       บาท
 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ6างเหมาบริการให6ผู6รับจ6างทําการอย�างหนึ่ง

อย�างใด ซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลง ต�อเติมครุภัณฑ" 
หรือสิ่งก�อสร6างอย�างหนึ่งอย�างใดและอยู�ในความรับผิดชอบ
ของผู6รับจ6าง เช�น ค�าจ6างเหมารักษาความปลอดภัย จ6างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ จ6างเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟLา 
และเครื่องขยายเสียงสําหรับขบวนแห� จ6างเหมากําจัดปลวก 
จ6างเหมาดูดส6วม จ6างเหมาตกแต�งสวนหย�อม ปลูกต6นไม6และ
ตกแต�งต6นไม6 จ6างเหมาปรับปรุงเครื่องเสียง ตลอดจนการ
จ6างเหมาอื่น ๆ 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6 7,000,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 110,000.-บาท)

- ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข6าปกหนังสือ 
ค�าซักฟอก ค�าเช�าทรัพย"สิน ค�าระวางรถบรรทุก 
ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าใช6จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษาและค�าธรรมเนียมอื่น ๆ
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6 60,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 32,400.-บาท)

งานบริหารทั
วไป
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 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ6างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน" โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ"ต�าง ๆ เช�น การเช�าคอลัมน"
หนังสือพิมพ" การเช�าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ 
ปLายประชาสัมพันธ" แผ�นพับ สติกเกอร"ต�าง ๆ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ"ในรูปแบบอื่น ๆ ขององค"การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักปลัดฯ ต้ังไว6 1,250,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ6างสํารวจความพึงพอใจการให6บริการของ 
อบจ.เชียงราย โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับการจ6างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจการให6บริการของ อบจ.เชียงราย เช�น การจ6างทอด
แบบสอบถาม การจ6างประมวลผลความพึงพอใจต�อการให6บริการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 40,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ6างดําเนินการสอบภาคความรู6เฉพาะตําแหน�ง 
ของการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ไม�ต6องสอบแข�งขัน
สําหรับพนักงานจ6างที่ปฏิบัติหน6าที่ในสถานศึกษาเพ่ือบรรจุ
แต�งต้ังเป�นข6าราชการครูโรงเรียนองค"การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย จํานวน 4 วิชา ๆ ละ 25,000 บาท 
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 100,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร ปริมาณการถ�าย 
ข้ันตํ่า 10,000 แผ�น/เดือน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,800 บาท
จํานวน 12 เดือน (กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 45,600.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร ปริมาณการถ�าย 
ข้ันตํ่า 20,000 แผ�น/เดือน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
5,400 บาท จํานวน 12 เดือน  
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 64,800.-บาท)

งานบริหารทั
วไป
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2.2  รายจ+ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000         บาท
 - เพ่ือจ�ายเป�นค�ารับรองในการต6อนรับบุคคล หรือ

คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยจ�ายเป�นค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร6อมเครื่องด่ืม ค�าของขวัญ ค�าพิมพ"เอกสาร และค�าใช6จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข6อง (สํานักปลัดฯ ต้ังไว6 300,000.-บาท)

 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายเก่ียวกับค�าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท6องถ่ิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได6รับแต�งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ ฯ หรือการประชุม
ระหว�าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยมี
ค�าใช6จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม
หรือค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข6องและจําเป�น
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 100,000.-บาท)

2.3  รายจ+ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม+เข;าลักษณะรายจ+ายหมวดอ่ืนๆ 
2.3.1 ค+าใช;จ+ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,200,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู6บริหารท6องถ่ิน และเจ6าหน6าที่ท6องถ่ินตามหนังสือ
สั่งการและระเบียบว�าด6วยการเดินทางไปราชการขององค"กร
ปกครองส�วนท6องถ่ิน
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6  600,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 100,000.-บาท)  
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 500,000.-บาท)

      2.3.2 ค+าของขวัญ ของรางวัล จํานวน 30,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าของขวัญ ของรางวัล ถ6วยรางวัล หรือ
เงินรางวัลต�าง ๆ อันเก่ียวกับกิจการขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด รวมถึงหน�วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุน 
และการจัดซ้ือของที่ระลึกเพ่ือมอบหรือแลกเปลี่ยนให6แก�
แขกผู6มาเย่ียมเยือน หรือช�วยปฏิบัติงาน ผู6บริจาคทรัพย"สินช�วยเหลือใน
กิจการขององค"การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.3 ค+าใช;จ+ายในการเลือกตั้ง จํานวน 1,000,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค"การบริหาร-
ส�วนจังหวัด หรือนายกองค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่คณะ 
กรรมการการเลือกต้ังกําหนด เช�น ค�าตอบแทนบุคคลที่ได6รับการแต�งต้ัง
ให6ปฎิบัติหน6าที่ในการเลือกต้ัง ค�าเอกสารแบบพิมพ"ต�าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ" การรณรงค"หรือการให6ข6อมูลข�าวสารแก�ประชาชนให6
ทราบถึงสิทธิหน6าที่ และการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังและ
ค�าใช6จ�ายอื่นๆ 
ที่จําเป�น (สํานักปลัดฯ)

2.3.4  โครงการวันท;องถ่ินไทย จํานวน 60,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม 
ค�าเอกสารและสิ่งพิมพ" ค�าจัดทําปLาย และค�าจัดดอกไม6ตกแต�ง
สถานที่ ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการ
ดําเนินงานโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป  รายการที่ 1 หน6า 32)

2.3.5 โครงการฝIกอบรมการให;บริการของกลุ+ม
ผู;ประกอบอาชีพให;บริการนักท+องเที่ยว

จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม 
ค�าเอกสาร ค�าตกแต�งสถานที่ฝSกอบรม ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ
ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง 
(สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร"ที่ 2 แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 1 หน6า 4-2-1)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.6 โครงการอบรมความรู;เยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งศูนย:
ยุติธรรมชุมชนองค:การบริหารส+วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 240,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 3 หน6า 33)

2.3.7 โครงการเสริมสร;างความรู;ความเข;าใจในบทบาท
อํานาจหน;าที่ของฝ'ายสภาในการตรวจสอบฝ'ายบริหาร

จํานวน 60,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 7 หน6า 35)

2.3.8 โครงการอบรมให;ความรู; การปJองกันผลประโยชน:ทับซ;อน จํานวน 60,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  รายการที่ 8 หน6า 35 )

งานบริหารทั
วไป
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2.3.9 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู;นําท;องถ่ิน
ในการมีส+วนร+วมพัฒนาท;องถ่ิน

จํานวน 1,000,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ
ค�าที่พัก ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6
แผนงานบริหารงานทั่วไป  รายการที่ 9 หน6า 36)

2.3.10 โครงการส+งเสริมการมีส+วนร+วมสร;างความเข;มแข็งของชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท;องถ่ิน

จํานวน 1,000,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อม
เครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ตลอดจน
ค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข6อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 10 หน6า 36)

2.3.11 โครงการฝIกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพ
ของข;าราชการองค:การบริหารส+วนจังหวัดเชียงราย และ
สมาชิกสภาองค:การบริหารส+วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างพร6อมเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก
ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่นๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการดําเนิน
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข6อง(กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 11 หน6า 37)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.12 ค+าใช;จ+ายในการฝIกอบรมและสัมมนา จํานวน 2,000,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรม  สัมมนาของบุคลากร
องค"การบริหารส�วนจังหวัดในหลักสูตรต�างๆ ตามแผนการ
ฝSกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท6องถ่ิน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท6องถ่ินและโครงการที่สถาบัน องค"กรต�างๆ จัดฝSกอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู6เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให6แก�คณะผู6บริหาร
 สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนจังหวัด เจ6าหน6าที่ 
ขององค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู6ที่ได6รับ
มอบหมายให6ปฏิบัติหน6าที่ โดยจ�ายเป�น ค�าลงทะเบียน ค�าเบี้ยเลี้ยง
ค�าพาหนะ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม ค�าเช�าที่พัก
และค�าใช6จ�ายอื่นๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6อง ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง 
(กองการเจ6าหน6าที่)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 7 
หน6า 4-6-5)

2.3.13 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรม/สัมมนาตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร6อมเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุและอุปกรณ" ตลอดจน
ค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข6อง (กองการเจ6าหน6าที่)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 9 
หน6า 4-6-6 )

งานบริหารทั
วไป
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2.3.14 โครงการอบรมเสริมสร;างคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality
 of work life)

จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรม/สัมมนาตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร6อมเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ตลอดจนค�าใช6จ�าย
อื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข6อง (กองการเจ6าหน6าที่) 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 แผนงาน บริหารงานทั่วไป รายการที่ 10  
หน6า 4-6-6)

2.3.15 โครงการฝIกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย"

จํานวน 400,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างพร6อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก 
ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (กองการเจ6าหน6าที่)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงารทั่วไป รายการที่ 1 หน6า 123)

2.3.16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
อบจ.เชียงราย

จํานวน 700,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างพร6อมเครื่องด่ืม ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่
จําเป�นและเก่ียวข6องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (กองการเจ6าหน6าที่)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงารทั่วไป รายการที่ 2 หน6า 125)

งานบริหารทั
วไป
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2.3.17 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร;างสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย"

จํานวน 500,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการฝSกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�ายานพาหนะ ค�าเช�าที่พัก ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร6อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ ค�าถ�ายเอกสาร ตลอดจน
ค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข6อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง (กองการเจ6าหน6าที่)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารงารทั่วไป รายการที่ 3 หน6า 127 )

2.3.18 โครงการเชิดชูเกียรติข;าราชการและพนักงานจ;างของ อบจ.
เชียงราย ผู;มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให;บริการ
ประชาชนดีเด+น ประจําป8 2561

จํานวน 8,000             บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6จ�ายในการดําเนินโครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�า
โล�ประกาศเกียรติคุณฯ ตลอดจนค�าใช6จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข6อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข6อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข6อง 
(กองการเจ6าหน6าที่)
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6
แผนงานบริหารงานทั่วไป  รายการที่ 6 หน6า 34 )

2.4 ค+าบํารุงรักษาและซ+อมแซม จํานวน 520,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย"สินต�าง ๆ เช�น 
วัสดุต�าง ๆ ครุภัณฑ" ที่ดินและสิ่งก�อสร6าง ที่ใช6ในการปฏิบัติงาน
ขององค"การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป�นต6องทําการ
ซ�อมแซมให6อยู�ในสภาพดี สามารถใช6งานได6ตามปกติ 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6 400,000.-บาท) 
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 50,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 70,000.-บาท)

งานบริหารทั
วไป
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3. ค+าวัสดุ จํานวน 3,792,000      บาท
3.1  วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,282,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช6ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป4
ของ อปท. เช�น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6  1,000,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6  182,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6  100,000.-บาท)

3.2  วัสดุงานบ;านงานครัว จํานวน 580,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ6านงานครัวเพ่ือใช6ในกิจการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณ
ประจําป4ของ อปท. เช�น แปรง ไม6กวาด ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6  500,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6  30,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6  50,000.-บาท)

3.3  วัสดุยานพาหนะและขนส+ง จํานวน 230,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�งเพ่ือใช6ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป4
ของ อปท. เช�น ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ ต้ังไว6  200,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6  30,000.-บาท)

3.4  วัสดุเช้ือเพลิงและหล+อล่ืน จํานวน 650,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป4
ของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6  500,000.-บาท) 
(กองการเจ6าหน6าที่  ต้ังไว6  50,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ  ต้ังไว6  100,000.-บาท)

งานบริหารทั
วไป
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3.5  วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 1,050,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร" เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณประจําป4
ของ อปท. เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข6อมูล ผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ"  ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6  900,000.-บาท) 
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6 100,000.- บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6  50,000.- บาท)

4. ค+าสาธารณูปโภค จํานวน 6,540,000      บาท
4.1  ค+าไฟฟJา จํานวน 5,000,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟLา เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)

4.2  ค+านํ้าประปา ค+านํ้าบาดาล จํานวน 500,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าประปา ค�าน้ําบาดาล เพ่ือใช6ในกิจการของ
องค"การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)

4.3  ค+าบริการโทรศัพท: จํานวน 160,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท" เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ  ต้ังไว6  130,000.-บาท)
(กองการเจ6าหน6าที่ ต้ังไว6  10,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6  20,000.-บาท)

4.4  ค+าไปรษณีย: จํานวน 600,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าไปรษณีย" ค�าธนาณัติ ค�าดวงตราไปรษณียากร
ค�าเช�าตู6ไปรษณีย"  เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การบริหารส�วน
จังหวัด (สํานักปลัดฯ)

4.5  ค+าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 280,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช6บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช6ระบบ
อินเทอร"เน็ต และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ ต้ังไว6 270,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ต้ังไว6 10,000.-บาท)

งานบริหารทั
วไป
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งบลงทุน รวม 2,046,870      บาท
1. ค+าครุภัณฑ: รวม 1,896,870      บาท
1.1  ครุภัณฑ:สํานักงาน

1.1.1 ตู;เก็บเอกสารบานเล่ือน จํานวน 19,600           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู6เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจกทรงสูง 
ขนาดไม�น6อยกว�า 91.5 x 45.7x 183 ซม. จํานวน 4 ตู6 ๆ ละ 
4,900 บาท เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
 อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคา
ที่สืบได6ในท6องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 32 หน6า 4-58 )

1.1.2 ช้ันวางโชว:หนังสือแบบทรงเอียง จํานวน 5,800             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชั้นวางโชว"หนังสือแบบทรงเอียง 
จํานวน 2 ตู6 ๆ ละ 2,900 บาท เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงาน
ขององค"การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักปลัดฯ ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 33 หน6า 4-58 )

1.1.3 โต]ะพร;อมเก;าอ้ีสําหรับน่ังอ+านหนังสือ จํานวน 5,970             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตUะพร6อมเก6าอี้สําหรับนั่งอ�านหนังสือ 
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 1,990 บาท เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักปลัดฯ ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 34 หน6า 4-58 )

งานบริหารทั
วไป
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1.1.4 ช้ันวางหนังสือทรงตั้ง จํานวน 3,000             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชั้นวางหนังสือทรงต้ัง จํานวน 2 ตู6 ๆ ละ 
1,500 บาท เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัดรายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย
กําหนด (สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 35 หน6า 4-58 )

1.1.5 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส+วน จํานวน 32,400           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิด
ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม�น6อยกว�า 
24,000 บีทียู เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของ
สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 36 หน6า 4-58 )

1.1.6 โต]ะตั้งคอมพิวเตอร: จํานวน 1,800             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตUะต้ังคอมพิวเตอร" จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
900 บาท เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด
(สํานักปลัดฯ ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 37 หน6า 4-59 )

1.1.7 ตู;เหล็ก 2 บาน จํานวน 27,500           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู6เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ�นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จํานวน 5 ตู6ๆละ 5,500.-บาท 
เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การบริหารส�วนจังหวัด
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม
2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณป4
ปVจจุบัน (สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 15 หน6า 58 )

งานบริหารทั
วไป
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1.1.8 เคร่ืองดูดฝุ'น จํานวน 13,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องดูดฝุWน ขนาด 15 ลิตร จํานวน 
1 เครื่อง เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองกิจการสภาฯ) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณ
 เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 39 หน6า 4-59)

1.1.9 เคร่ืองโทรสาร แบบใช;กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใช6กระดาษธรรมดา 
ส�งเอกสารได6ครั้งละไม�น6อยกว�า 20 แผ�น จํานวน 1 เครื่อง
เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองการเจ6าหน6าที่) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานัก
งบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่  17 หน6า 59)

1.2  ครุภัณฑ:ไฟฟJาและวิทยุ
1.2.1 เคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง จํานวน 150,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องผสมสัญญาณความถ่ีเสียง 
แบบดิจิตอล ขนาด 32 ช�อง สําหรับใช6ภายในห6องประชุมสภาฯ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 22 หน6า 60)

1.2.2 ลําโพงติดผนัง จํานวน 95,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือลําโพงติดผนัง ชนิดสองทาง จํานวน 10 ตัว 
ตัวละ 9,500 บาท สําหรับใช6ภายในห6องประชุมสภาฯ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 23 หน6า 60)

งานบริหารทั
วไป
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1.2.3 ลําโพงห;องบันทึกเสียง จํานวน 19,500           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือลําโพงห6องบันทึกเสียง Monitor Speake
ชนิดสองทาง ขนาด 5 นิ้ว สําหรับใช6ภายในห6องประชุมสภาฯ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 24 หน6า 60 )

1.2.4 เคร่ืองขยายเสียง จํานวน 60,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง Power Amp  
โหมดการทํางาน Stereo/Parallel/Bridge-mono 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท  สําหรับใช6ภายใน
ห6องประชุมสภาฯ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย
 กําหนด  (กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6
ในท6องตลาด (ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 25 หน6า 60)

1.3  ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร+
1.3.1 กล;อง DSLR (ถ+ายวีดีโอและภาพน่ิง) จํานวน 135,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือกล6อง DSLR (ถ�ายวีดีโอและภาพนิ่ง) 
sensor ขนาด Full Fame ความละเอียด 30 Megapixel 
รองรับการบันทึก Video Bilt-in Wifi, GPS หน6าจอ LCD 
Touchscreen จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช6ในงานประชาสัมพันธ" 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักปลัดฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 18 หน6า 59)

งานบริหารทั
วไป
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1.3.2 จอรับภาพ ชนิดมอนิเตอร:ไฟฟJา จํานวน 80,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอนิเตอร"ไฟฟLา 
ขนาดเส6นทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 4 จอ ๆ ละ 20,000 บาท
เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ ) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานัก
งบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
รายการที่ 19 หน6า 59)

1.3.3 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร: จํานวน 144,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร" ระดับ XGA  
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 4 เครื่องๆละ 36,000 บาท เพ่ือ
ใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณ 
เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานัก
งบประมาณป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
รายการที่ 20 หน6า 59)

1.4  ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
1.4.1 เคร่ืองพิมพ: Multifunction ชนิดเลเซอร:หรือชนิด LED สี จํานวน 34,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ" Multifunction ชนิดเลเซอร"
หรือชนิด LED สี จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 
ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"
ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 65 หน6า 4-64 )

งานบริหารทั
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1.4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 132,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร" สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม�น6อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 66, 68 หน6า 4-65 )

1.4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร:โน;ตบุ]ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร"โน6ตบุUก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ขององค"การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) ต้ังตามเกณฑ"ราคา
กลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 67 หน6า 4-65 )

1.4.4 อุปกรณ:กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช+อง จํานวน 1,600             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณ"กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ช�อง จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การ
บริหารส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 69 หน6า 4-66 )
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1.4.5 สแกนเนอร: สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย:บริการ 
แบบที่ 3 จํานวน 72,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือสแกนเนอร" สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย"บริการ แบบที่ 3 จํานวน 2 เครื่องๆละ 36,000 บาท 
เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 1 หน6า 55 )

.
1.4.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร:แม+ข+าย แบบที่ 1 จํานวน 130,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร"แม�ข�าย แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช6สําหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศองค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนา
ระบบ Internet Authentication (ระบบพิสูจน"ตัวตน) 
(สํานักปลัดฯ ) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 2 หน6า 55 )

1.4.7 อุปกรณ:จัดเก็บ Log File ระบบเครือข+าย แบบท่ี 1 จํานวน 50,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณ"จัดเก็บ Log File ระบบเครือข�าย 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 3 หน6า 56 )

งานบริหารทั
วไป
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1.4.8 ตู;สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร:และอุปกรณ: แบบที่ 1 จํานวน 18,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าตู6สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร"และอุปกรณ" 
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตู6 เพ่ือใช6สําหรับโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ในการพัฒนาระบบ Internet Authentication 
(ระบบพิสูจน"ตัวตน) (สํานักปลัดฯ )  ต้ังตามเกณฑ"ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ"
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 14 หน6า 58 )

1.4.9 อุปกรณ:กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช+อง 
แบบที่ 2

จํานวน 84,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณ"กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช�อง แบบที่ 2 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท 
เพ่ือใช6สําหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค"การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาระบบ Internet 
Authentication (ระบบพิสูจน"ตัวตน) (สํานักปลัดฯ )  
ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน (ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 
(พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 4 หน6า 56 )

งานบริหารทั
วไป
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1.4.10 อุปกรณ:กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช+อง จํานวน 130,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณ"กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช�อง จํานวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใช6สําหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาระบบ 
Internet Authentication (ระบบพิสูจน"ตัวตน) 
(สํานักปลัดฯ )  ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 5 หน6า 56 )

1.4.11 เคร่ืองสํารองไฟฟJา ขนาด 1kVA จํานวน 23,200           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด 1kVA
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,800.-บาท 
เพ่ือใช6สําหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค"การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาระบบ Internet 
Authentication (ระบบพิสูจน"ตัวตน) (สํานักปลัดฯ )  
ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 6 หน6า 56 )

งานบริหารทั
วไป
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1.4.12 เคร่ืองสํารองไฟฟJา ขนาด 3kVA จํานวน 35,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด 3kVA จํานวน 1 
เครื่อง เพ่ือใช6สําหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค"การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาระบบ Internet
Authentication (ระบบพิสูจน"ตัวตน) (สํานักปลัดฯ )  
ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6
 รายการที่ 7 หน6า 56 )

1.4.13 เครื่องคอมพิวเตอร:แม+ข+าย แบบท่ี 1 จํานวน 130,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร"แม�ข�าย แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช6สําหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อบจ.เชียงราย ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีบํารุง
อบจ.เชียงราย (สํานักปลัดฯ )  ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 2 หน6า 55 )

1.4.14 เคร่ืองสํารองไฟฟJา ขนาด 3kVA จํานวน 35,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด 3kVA 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช6สําหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อบจ.เชียงราย ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีบํารุง
อบจ.เชียงราย (สํานักปลัดฯ ) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6
รายการที่ 7 หน6า 56 )

งานบริหารทั
วไป
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1.4.15 เคร่ืองพิมพ:เลเซอร:สี จํานวน 57,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ"เลเซอร"สี รองรับกระดาษขนาด 
A3 A4 A5 ความละเอียดในการพิมพ"งานไม�ตํ่ากว�า 600x600 dpi 
ความเร็วในการพิมพ" A4 ไม�น6อยกว�า 25 แผ�นต�อนาที (ขาวดํา) 
A3 ไม�น6อยกว�า 15 แผ�นต�อนาที (สี) /ไม�น6อยกว�า 16 แผ�นต�อนาที
(ขาวดํา) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช6ในงานประชาสัมพันธ" รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักปลัดฯ) จัดหา
ตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 8 หน6า 57 )

1.4.16 เคร่ืองพิมพ: Multifunction ชนิดเลเซอร:
หรือชนิด LED สี

จํานวน 17,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ" Multifunction ชนิดเลเซอร" หรือชนิด
 LED สี จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การบริหารส�วน
จังหวัด (กองกิจการสภาฯ) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 10 หน6า 57 )

1.4.17 คอมพิวเตอร:แท็ปเล็ต จํานวน 15,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร"แท็ปเล็ต มีหน�วยประมวลผลกลางไม�
น6อยกว�า 2 แกนหลัก จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช6ภายในห6องประชุม
สภาฯ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6
ในท6องตลาด (ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 11 หน6า 57 )

งานบริหารทั
วไป
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1.4.18 อุปกรณ:กระจายสัญญาณไร;สาย จํานวน 5,000             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณ"กระจายสัญญาณไร6สาย 
คลื่นความถ่ีไม�น6อยกว�า 5 GHz จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับใช6ภายในห6องประชุมสภาฯ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 12 หน6า 58 )

1.4.19 เคร่ืองสํารองไฟฟJา ขนาด 2 kVA จํานวน 10,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟLา ขนาดไม�น6อยกว�า 2 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช6ภายในห6องประชุมสภาฯ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 13 หน6า 558)

1.4.20 ตู;อุปกรณ:เครือข+าย (Rack) จํานวน 5,500             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู6อุปกรณ"เครือข�าย (Reck) ขนาดไม�น6อยกว�า
42U จํานวน 1 ตู6 สําหรับใช6ภายในห6องประชุมสภาฯ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองกิจการสภาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได6ในท6องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 16 หน6า 59 )

1.4.21 เคร่ืองคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร" สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท (กองการเจ6าหน6าที่)
ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 88 หน6า 4-69 )

งานบริหารทั
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1.4.22 เคร่ืองพิมพ: Multifunction ชนิดเลเซอร:
หรือชนิด LED สี

จํานวน 17,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ" Multifunction ชนิดเลเซอร"หรือชนิด 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช6ในกิจการขององค"การบริหารส�วนจังหวัด
 (กองการเจ6าหน6าที่) ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"
คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 89 หน6า 4-69 )

1.4.23 เคร่ืองสแกนเนอร: สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย:บริการ แบบที่ 1 จํานวน 20,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือสแกนเนอร" สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย"บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (กองการเจ6าหน6าที่)
ต้ังตามเกณฑ"ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ประจําป4 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ"ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"ป4ปVจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร"ที่ 6 รายการที่ 90 หน6า 4-70 )

2. ค+าที่ดินและส่ิงก+อสร;าง รวม 150,000         บาท

2.1 ค+าก+อสร;างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 150,000         บาท
2.1.1 โครงการปรับปรุงศูนย:ข;อมูลข+าวสารของ อบจ.เชียงราย จํานวน 150,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงศูนย"ข6อมูลข�าวสารของ อบจ.เชียงราย  
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด
(สํานักปลัดฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท6องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร"ที่ 6 
แผนงานบริหารทั่วไป รายการที่ 2 หน6า 33 )
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