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                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 11,583,010    บาท

งบบุคลากร รวม 7,205,650      บาท
1. เงินเดือน (ฝ,ายประจํา) รวม 7,205,650      บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,046,400      บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� และ
เงินปรับของข!าราชการองค%การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข!าราชการองค%การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�ายไว!ไม�เกิน 12 เดือน
(กองป3องกันฯ)

1.2 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200          บาท
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน�งให!กับข!าราชการที่ได!รับเงิน
ประจําตําแหน�งตามกฎหมายว�าด!วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน�ง (ประเภทผู!บริหาร)

 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให!กับข!าราชการองค%การ
บริหารส�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 ตามประกาศของคณะกรรมการ
ข!าราชการองค%การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
(กองป3องกันฯ)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป
ประจําป7งบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค9การบริหารส3วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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1.3 เงินประจําตําแหน3ง จํานวน 103,200         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ
เฉพาะให!กับข!าราชการองค%การบริหารส�วนจังหวัด
(กองป3องกันฯ) 

1.4 ค3าตอบแทนพนักงานจ<าง จํานวน 2,789,540      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ!างตําแหน�งต�างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป�ขององค%การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
(กองป3องกันฯ)

1.5 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงานจ<าง จํานวน 199,310         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ!าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด!วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข!าราชการและลูกจ!างประจําส�วน
ราชการ (กองป3องกันฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,000,000      บาท
1. ค3าตอบแทน รวม 511,500        บาท
1.1 ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข!าราชการและพนักงานจ!างองค%การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองป3องกันฯ)

1.2 ค3าเช3าบ<าน จํานวน 348,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ!านพักของข!าราชการองค%การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองป3องกันฯ)

1.3 เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 63,500          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข!าราชการองค%การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองป3องกันฯ)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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2. ค3าใช<สอย รวม 550,000        บาท
2.1 รายจ3ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000         บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข!าปกหนังสือ 
ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าใช!จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยจ�ายเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ!างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน%
หรือสื่อสิ่งพิมพ%ต�างๆ ในกิจกรรมของ อบจ.ชร. เช�น ค�าเช�าคอลัมน%
หนังสือพิมพ% การเช�าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ 
ป3ายประชาสัมพันธ% แผ�นพับ สติกเกอร%ต�าง ๆ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ%ในรูปแบบอื่นๆ
 - เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ!างเหมาบริการให!ผู!รับจ!างทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง
ซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลงต�อเติมครุภัณฑ% หรือสิ่งก�อสร!างและ
อยู�ในความรับผิดชอบของผู!รับจ!าง เช�น ค�าจ!างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ค�าบริการกําจัดปลวกและค�าจ!างเหมาบริการอื่นที่จําเป�นในการ
ดําเนินงานขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
(กองป3องกันฯ)

2.2 รายจ3ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เข<าลักษณะรายจ3ายหมวดอ่ืน ๆ 

      2.2.1  ค3าใช<จ3ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู!บริหาร และเจ!าหน!าที่ท!องถ่ินขององค%การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการและระเบียบว�าด!วยการเดินทาง
ไปราชการขององค%กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
(กองป3องกันฯ)

2.3  ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม จํานวน 50,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบารุงรักษาหรือซ�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 
(กองป3องกันฯ)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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3. ค3าวัสดุ รวม 888,500        บาท
3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช!ในกิจการขององค%การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว ฯลฯ (กองป3องกันฯ)

3.2 วัสดุงานบ<านงานครัว จํานวน 30,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ!านงานครัวเพ่ือใช!ในกิจการของ
องค%การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น แปรง ไม!กวาด ฯลฯ
(กองป3องกันฯ)

3.3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล3อล่ืน จํานวน 300,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช!ในกิจการของ
องค%การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(กองป3องกันฯ)

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร9 จํานวน 88,500          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร% เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น แผ�นหรือจานบันทึก
ข!อมูล  ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ% ฯลฯ 
(กองป3องกันฯ)

3.5 วัสดุวิทยาศาสตร9หรือการแพทย9 จํานวน 150,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุวิทยาศาสตร%และการแพทย% เพ่ือใช!ในกิจการ
ขององค%การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท.  เช�น เวชภัณฑ%
เคมีภัณฑ% น้ํายาต�าง ๆ  (กองป3องกันฯ)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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3.6 วัสดุเคร่ืองแต3งกาย จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ
งบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น เสื้อ กางเกง รองเท!า หมวก
ฯลฯ สําหรับปฏิบัติงานในการป3องกัน
สาธารณภัยภาคสนาม  (กองป3องกันฯ)

3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส3ง จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุยานพาหนะขนส�ง เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ
งบประมาณรายจ�ายของ อปท.  เช�น ยางรถยนต% แบตเตอรี่
ชุดประแจบล็อค กุญแจปากตาย คีมล็อก ฯลฯ  
สําหรับปฏิบัติงานการป3องกันสาธารณภัยภาคสนามและรถยนต%
(กองป3องกันฯ)

3.8 วัสดุอ่ืน จํานวน 50,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอื่น เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ
งบประมาณรายจ�ายของ อปท.  เช�น มิเตอร%น้ํา มิเตอร%ไฟฟ3า 
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกOส หัววาล%วเปPด-ปPดแกOส ฯลฯ
(กองป3องกันฯ)

4. ค3าสาธารณูปโภค รวม 50,000          บาท
4.1  ค3าบริการโทรศัพท9 จํานวน 30,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท% เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหาร-
ส�วนจังหวัด (กองป3องกันฯ)

4.2 ค3าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช!
ระบบอินเตอร%เน็ต และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช!ในกิจการ
ขององค%การบริหารส�วนจังหวัด  (กองป3องกันฯ)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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งบลงทุน รวม 2,377,360      บาท
1. ค3าครุภัณฑ9 รวม 2,377,360      บาท
1.1 ครุภัณฑ9สํานักงาน

1.1.1 ตู<เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู!เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ�นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จํานวน 2 ตู!ๆละ 5,500.-บาท เพ่ือใช!ในกิจการของ
องค%การบริหารส�วนจังหวัด ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ%
ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ%ของสํานักงบประมาณป�ปRจจุบัน (กองป3องกันฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 47 หน!า 4-61 )

1.1.2 ตู<เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 37,500          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู!เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก มือจับ
อลูมิเนียม จํานวน 5 ตู!ๆละ 7,500.-บาท เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การ
บริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 48 หน!า 4-61 )

1.1.3 ตู<ลFอกเกอร9 3 ประตู จํานวน 45,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู!ลOอกเกอร% 3 ประตู จํานวน 6 ตู!ๆละ 7,500.-บาท
 เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 49 หน!า 4-61 )

1.1.4 โตFะทํางานเหล็กพร<อมล้ินชัก จํานวน 33,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตOะทํางานเหล็กพร!อมลิ้นชัก ขนาด 3.5 ฟุตจํานวน
 6 ตัวๆละ 5,500.-บาท เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 50 หน!า 4-62 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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1.1.5 โตFะประชุม จํานวน 13,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตOะประชุม ขนาด 120x480x75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 51 หน!า 4-62 )

1.1.6 เก<าอ้ีประชุม จํานวน 40,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเก!าอี้ประชุม เบาะหุ!ม PVC ขาพลาสติก 
พร!อมโชOคปรับระดับ สูง-ตํ่า ขนาด 60x65x97 ซม. จํานวน 
20 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหาร
ส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย
กําหนด (กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 52 หน!า 4-62 )

1.1.7 เคร่ืองโทรสารแบบใช<กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใช!กระดาษธรรมดา 
ส�งเอกสารได!ครั้งละ 20 แผ�น จํานวน 1 เครื่อง
เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ%ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 
2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ%ของสํานักงบประมาณป�ปRจจุบัน
 (กองป3องกันฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 53 หน!า 4-62)

1.1.8 เคร่ืองโทรศัพท9 จํานวน 3,960            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องโทรศัพท% 
จํานวน 4 เครื่องๆละ 990 บาท
เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 54 หน!า 4-62 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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1.2 ครุภัณฑ9ยานพาหนะและขนส3ง
1.2.1 เรือกู<ภัยท<องแบนพร<อมเคร่ืองยนต9และอุปกรณ9 จํานวน 500,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเรือกู!ภัยท!องแบนพร!อมเครื่องยนต%และอุปกรณ% 
เครื่องยนต%ไม�น!อยกว�า 40 แรงม!า พร!อมชุดพ�วงลากจูงและอุปกรณ%
ประจําเรือ จํานวน 1 ลํา รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (กองป3องกันฯ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 16 หน!า 4-54 )

1.3 ครุภัณฑ9ไฟฟHาและวิทยุ
1.3.1 เคร่ืองเสียงพร<อมลําโพงและไมโครโฟน จํานวน 19,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องเสียงพร!อมลําโพงและไมโครโฟน 
จํานวน 1 ชุด ประกอบด!วย เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟนไร!สาย 
ลําโพงแขวนผนัง สายลําโพง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 27 หน!า 4-56 )

1.3.2 เคร่ืองรับส3งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF จํานวน 60,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องรับส�งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF ใช!กําลังส�ง
ไม�เกิน 5 วัตต%  จํานวน 15 เครื่องๆละ 4,000 บาท รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 28 หน!า 4-57 )

1.3.3 โคมไฟส3องสว3าง จํานวน 300,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโคมไฟส�องสว�าง จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 2 หน!า 130 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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1.4 ครุภัณฑ9โฆษณาและเผยแพร3
1.4.1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร9
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร% ระดับ XGA 2,000 
ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหาร
ส�วนจังหวัด ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ%ของสํานักงบประมาณ เดือน
มีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ%ของสํานักงบประมาณ
ป�ปRจจุบัน (กองป3องกันฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 99 หน!า 4-71 )

จํานวน 17,000          บาท

1.5 ครุภัณฑ9วิทยาศาสตร9หรือการแพทย9
1.5.1 ชุดถังอากาศช3วยหายใจ จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดถังอากาศช�วยหายใจ ประกอบด!วย หน!ากาก 
ชุดสะพายหลัง และถังอากาศ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กอง
ป3องกันฯ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 102 หน!า 4-72 )

1.6 ครุภัณฑ9งานบ<านงานครัว
1.6.1 เคร่ืองทํานํ้าเย็น
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น ระบบจ�าย 1 หัวกOอก 
จํานวน 1 ตู! รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 94 หน!า 4-71 )

จํานวน 5,000            บาท

1.6.2 เตียงนอนเหล็ก
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุต พร!อมฟูก 
จํานวน 8 เตียง ๆ ละ 8,500.-บาท รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบ
ได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 95 หน!า 4-71 )

จํานวน 68,000          บาท

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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1.7 ครุภัณฑ9เคร่ืองดับเพลิง
1.7.1 ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
100,000 บาท รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (กองป3องกันฯ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 1 หน!า 129 )

1.8 ครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9
1.8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 88,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร%สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม�น!อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
22,000.-บาท เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
ต้ังตามเกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%
ประจําป� 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตาม
เกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%ป�ปRจจุบัน 
(กองป3องกันฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 85 หน!า 4-69 )

1.8.2 เคร่ืองสํารองไฟฟHา ขนาด 800 VA จํานวน 11,200          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ3า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท 
เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด
ต้ังตามเกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%
ประจําป� 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตาม
เกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%ป�ปRจจุบัน 
(กองป3องกันฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 แผนงาน  รายการที่ 86 หน!า 4-69 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
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1.8.3 เคร่ืองพิมพ9 Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 7,700            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ% Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)
 จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช!ในกิจการขององค%การบริหารส�วนจังหวัด ต้ัง
ตามเกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%
ประจําป� 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตาม
เกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%ป�ปRจจุบัน 
(กองป3องกันฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 87 หน!า 4-69 )

1.9 ครุภัณฑ9อ่ืนๆ
1.9.1 อุปกรณ9กู<ภัยทางสูง จํานวน 700,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณ%กู!ภัยทางสูง จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป3องกันฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร%ที่ 6 รายการที่ 106 หน!า 4-73 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการรักษาความสงบภายใน


