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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 97,446,224      บาท
งบบุคลากร รวม 28,313,520      บาท
1.  เงินเดือน (ฝ.ายประจํา) รวม 28,313,520      บาท
      1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,318,600      บาท

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

      1.2 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 192,050          บาท
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน�งให%กับข%าราชการที่ได%รับเงินประจําตําแหน�ง
ตามกฎหมายว�าด%วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�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 เงินเพ่ิมอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
(สํานักการช�าง)

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2561

องค;การบริหารส3วนจังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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      1.3 เงินประจําตําแหน3ง จํานวน 312,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู%บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให%กับข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบกําหนด (สํานักการช�าง)

      1.4 ค3าจ=างลูกจ=างประจํา จํานวน 1,825,440        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ%างลูกจ%างประจํา เงินปรับปรุงค�าจ%างประจําป!
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด  (สํานักการช�าง)

      1.5 ค3าตอบแทนพนักงานจ=าง จํานวน 9,864,340        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ%างตําแหน�งต�างๆ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป!ขององค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการช�าง)

      1.6 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงานจ=าง จํานวน 801,090          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ%าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจํา
ส�วนราชการ  (สํานักการช�าง)

งบดําเนินงาน รวม 59,560,704      บาท
      1. ค3าตอบแทน รวม 1,145,000       บาท
      1.1 ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข%าราชการและพนักงานจ%างองค)การบริหารส�วนจังหวัด
(สํานักการช�าง)

      1.2 ค3าเช3าบ=าน จํานวน 719,400          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ%านพักของข%าราชการองค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง) 

      1.3 เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 275,600          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด  (สํานักการช�าง) 
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2. ค3าใช=สอย รวม 16,200,000      บาท
2.1  รายจ3ายเพ่ือให=ได=มาซ่ึงบริการ รวม 10,200,000      บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข%าปกหนังสือ 
ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าใช%จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา 
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ%างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน) หรือสื่อสิ่งพิมพ)ต�างๆ ในกิจกรรมขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด เช�น การเช�าคอลัมน)หนังสือพิมพ) การเช�าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ปKายประชาสัมพันธ) แผ�นพับ 
สติกเกอร)ต�างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ)ในรูปแบบอื่นๆ

 - 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 การจ%างเหมา
ดูแลรักษาต%นไม% หรือสวนไม%ประดับ หรือสวนหย�อม หรือสนามหญ%า
ของทางราชการ และค�าจ%างเหมาบริการอื่นที่จําเป�นในการดําเนินงาน
ขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง)

2.2 รายจ3ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอ่ืน ๆ
      2.2.1 ค3าใช=จ3ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 800,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู%บริหารท%องถ่ิน และเจ%าหน%าที่ท%องถ่ินขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัดตามหนังสือสั่งการและระเบียบว�าด%วยการเดินทาง
ไปราชการขององค)กรปกครองส�วนท%องถ่ิน (สํานักการช�าง)

2.2.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพความรู=ความเข=าใจในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝNกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ)เอกสารและสิ่งพิมพ)ประกอบการฝNกอบรม
ตลอดจนค�าใช%จ�ายอื่นๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข%องกับการดําเนิน
โครงการ (สํานักการช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แผนงาน 1.1 รายการที่ 1 หน%า 4-6-1)
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2.3  ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซมทรัพย;สิน จํานวน 5,000,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย)สินต�าง ๆ เช�น 
วัสดุต�าง ๆ ครุภัณฑ) ที่ดินและสิ่งก�อสร%าง ที่ใช%ในการปฏิบัติงาน
ขององค)การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป�นต%อง
ทําการซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพดี สามารถใช%งานได%ตามปกติ 
(สํานักการช�าง)

3. ค3าวัสดุ รวม 42,185,104      บาท
        3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 485,000          บาท

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

3.2 วัสดุไฟฟFาและวิทยุ จํานวน 700,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุไฟฟKาและวิทยุ เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ 
อปท. เช�น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟKา สายไฟฟKา ฯลฯ (สํานักการช�าง)

        3.3 วัสดุงานบ=านงานครัว จํานวน 30,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ%านงานครัว เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ 
อปท. เช�น แปรง ไม%กวาด ฯลฯ (สํานักการช�าง)

3.4 วัสดุก3อสร=าง จํานวน 23,820,104      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุก�อสร%าง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ อปท. 
เช�น ปูนซิเมนต) ทราย อิฐหรือซีเมนต)บลTอก กรวดคัด โคลนผง 
ดินเหนียว ฯลฯ (สํานักการช�าง)
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         3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส3ง จํานวน 800,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�งเพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจําป!ของ อปท. เช�น ยางรถยนต) หัวเทียน แบตเตอรี่ อะไหล�และ
อุปกรณ)สําหรับเครื่องจักรกล ใบมีด มุมใบมีด ฟUนบุ%งก๋ี ประเก็น สายไฮ
ดรอลิค ฯลฯ (สํานักการช�าง)

      3.6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล3อล่ืน จํานวน 13,400,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�าย
ประจําป!ของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช�าง)

         3.7 วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุการเกษตร เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น
พันธุ)พืช  ปุXย  วัสดุเพาะชํา  ยาปKองกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว) ฯลฯ (สํานักการช�าง)

      3.8 วัสดุคอมพิวเตอร; จํานวน 450,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร) เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัดตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณ
รายจ�ายประจําป!ของ อปท. เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข%อมูล 
อุปกรณ)บันทึกข%อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ) ฯลฯ 
(สํานักการช�าง)

      3.9 วัสดุอ่ืน จํานวน 1,500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอื่น เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วน-
จังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ อปท. 
เช�น มิเตอร)น้ํา - ไฟฟKา สมอเรือ ใบพัดเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แกTส หัววาล)วเปYด - ปYดแกTส หัวเจาะ ฯลฯ (สํานักการช�าง)
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4. ค3าสาธารณูปโภค รวม 30,600           บาท
      4.1 ค3าบริการโทรศัพท; จํานวน 15,000            บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท) เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง) 

      4.2 ค3าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,600            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช%ระบบ
อินเทอร)เน็ต และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง)

งบลงทุน รวม 9,572,000       บาท
1.  ค3าครุภัณฑ; รวม 9,572,000       บาท
1.1 ครุภัณฑ;สํานักงาน

1.1.1 เต็นท;ผ=าใบ จํานวน 420,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเต็นท)ผ%าใบสีขาวทรงจ่ัว ขนาดไม�น%อยกว�า 
4x8x2.50 เมตร (กว%างxยาวxสูง) จํานวน 20 หลังๆ ละ 21,000.-
บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง)
จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 30 หน%า 4-57)

   
1.1.2 โตJะพับ จํานวน 230,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตTะพับหน%าฟอเมก%าขาว TOP 
หนาไม�น%อยกว�า 25 มม. โครงขาเหล็กพับได% ขนาดไม�น%อยกว�า 
60x180x75 ซม. (กว%างxยาวxสูง) จํานวน 200 ตัวๆ ละ 
1,150.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(สํานักการช�าง) จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 29 หน%า 4-57)
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1.2 ครุภัณฑ;ยานพาหนะและขนส3ง
1.2.1 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,642,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต)
สูงสุดไม�ตํ่ากว�า 110 กิโลวัตต) ขับเคลื่อน 4 ล%อ แบบมีช�องว�าง
ด%านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 2 คัน ๆ ละ 821,000.-บาท
เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง) 
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณ 
เดือน มีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณป!ปUจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 6, 9 หน%า 4-49, 4-50)

1.2.2 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 688,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต)สูงสุดไม�
ตํ่ากว�า 110 กิโลวัตต) ขับเคลื่อน 2 ล%อ แบบมีช�องว�างด%านหลังคนขับ 
(Cab) จํานวน 1 คัน เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด  (สํานักการช�าง) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณป!ปUจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 7 หน%า 4-49)

1.2.3 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 952,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต)สูงสุด
ไม�ตํ่ากว�า 110 กิโลวัตต) ขับเคลื่อน 4 ล%อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
จํานวน 1 คัน เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักการช�าง) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณป!ปUจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 10 หน%า 4-50)
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1.3 ครุภัณฑ;เกษตร
1.3.1 ปLMมลมขับสายพาน จํานวน 50,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือปUaมลมขับสายพาน ขนาดไม�น%อยกว�า 5 HP 260L
 พร%อมอุปกรณ) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด  
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 7 หน%า 132)

1.4 ครุภัณฑ;ก3อสร=าง
1.4.1 รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 4,500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม%า จํานวน
1 คัน (สํานักการช�าง) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณป!ปUจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 18 หน%า 4-54)

1.4.2 ตู=เช่ือมไฟฟFา จํานวน 8,000              บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู%เชื่อมไฟฟKา ระบบ Inverter ขนาด 
20-160 amp เชื่อมลวด ขนาด 2.6-4.0 mm ใช%ไฟฟKาขนาด 
220 โวลต) พร%อมสายเชื่อม จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) จัดหาตามราคาที่สืบได%ใน
ท%องตลาด   (ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 4 หน%า 131)
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1.4.3 ถังอัดจาระบี จํานวน 20,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือถังอัดจาระบี รุ�นใช%ลม ขนาดไม�น%อยกว�า 
35 ลิตร พร%อมอุปกรณ) จํานวน 1 ถัง เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) จัดหาตามราคาที่สืบได%ใน
ท%องตลาด   (ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 6 หน%า 132)

1.4.4 เคร่ืองทดสอบแรงดึงเหล็ก จํานวน 650,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก ขนาดไม�น%อยว�า 
500 KN จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย
กําหนด (สํานักการช�าง) จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด  
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 23 หน%า 4-55)

1.5 ครุภัณฑ;ไฟฟFาและวิทยุ
1.5.1 เคร่ืองชาร;ตแบตเตอร่ี จํานวน 5,000              บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องชาร)ตแบตเตอรี่ แบบรถเข็น 
ขนาดกระแสไฟออกไม�น%อยกว�า 60 VDC - 24 A จํานวน 1 เครื่อง
เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง)
จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด  
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 5 หน%า 131)

1.6 ครุภัณฑ;งานบ=านงานครัว
1.6.1 เคร่ืองตัดหญ=า จํานวน 22,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ%า แบบข%ออ�อน จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 11,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วน
จังหวัด (สํานักการช�าง) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณป!ปUจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 3 หน%า 4-48)
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1.7 ครุภัณฑ;สํารวจ
1.7.1 ล=อวัดระยะทาง จํานวน 35,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือล%อวัดระยะทาง ขนาดเส%นผ�าศูนย)กลางของวงล%อ
ไม�น%อยกว�า 320 มิลลิเมตร วัดระยะได%ไม�น%อยกว�า 10 กิโลเมตร 
สามารถเซ็ตศูนย)ได%ไม�น%อยกว�า 2 ตําแหน�ง จํานวน 5 อันๆ ละ 
7,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(สํานักการช�าง) จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด  
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 58 หน%า 4-63)

1.7.2 กล=องระดับ จํานวน 102,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือกล%องระดับขนาดกําลังขยายไม�ตํ่ากว�า 
30 เท�า จํานวน 3 ชุดๆ ละ 34,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการ
ขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง) 
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณ 
เดือน มีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณป!ปUจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 59 หน%า 4-63)

1.7.3 ไม=สตาฟฟO จํานวน 9,000              บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือไม%สตาฟฟrวัดระดับ (Staff) ความยาว
ไม�น%อยกว�า 7 เมตร จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท เพ่ือใช%
ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด  
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 60 หน%า 4-63)
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1.8 ครุภัณฑ;คอมพิวเตอร;
1.8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร; สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 150,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร)สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม�น%อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ
 30,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง) ต้ังตามเกณฑ)ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ)ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ป!ปUจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 62 หน%า 4-64)

1.8.2 เคร่ืองพิมพ;เลเซอร; หรือชนิด LED สี จํานวน 60,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ)เลเซอร) หรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000.-บาท 
เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการช�าง) 
ต้ังตามเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร)ประจําป! 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ป!ปUจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. ยุทธศาสตร)ที่ 
6 รายการที่ 63 หน%า 4-64)

1.8.3 เคร่ืองสํารองไฟฟFา จํานวน 29,000            บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 1 KVA 
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 5,800.-บาท (สํานักการช�าง) ต้ังตามเกณฑ)ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป! 2560 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ)ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ป!ปUจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 รายการที่ 64 หน%า 4-64)
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