
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 980,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 108,482,304 บาท
งบบุคลากร รวม 38,661,504 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,387,140 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 882,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อัตราเดือนละ 55,530.-บาท เงินเดือนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 30,540.-บาท (กองคลัง)
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 195,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอัตราเดือนละ 10,000.-บาท รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500.-บาท (กองคลัง)
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 195,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อัตราเดือนละ 10,000.-บาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500.-บาท (กองคลัง)
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
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เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 449,760 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อัตราเดือนละ 19,440.-บาท และทีปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน 4 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 13,880.-บาท (กองคลัง)
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 8,664,480 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อัตราเดือนละ 30,540.-บาท รองประธานสภา-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 
24,990.-บาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 33 อัตรา ๆ เดือนละ 19,440.-บาท  (กองคลัง) 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2554 และฉบับที 2 พ.ศ. 2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 28,274,364 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 19,169,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรายกําหนด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้ 10,003,200 บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 5,724,600 บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 3,441,840 บาท)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 625,956 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร)
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดหรือใกล้ถึงขัน
สูงสุดของอันดับ
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินเพิม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิมอืนๆ 
ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้ 375,600.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 135,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 115,356.-บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 582,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดชียงรายกําหนด โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้ 357,600.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 121,200.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 103,200.-บาท) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด (สํานักปลัดฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,433,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้ 6,250,500 บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 440,016 บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 743,304 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 237,468 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้ 167,016.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 13,980.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 56,472.-บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 69,507,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,485,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในการสอบแข่งขัน 
สอบคัดเลือก การสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนด
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน คณะกรรมการ
ประเมินผลงานในสายงานวิทยาศาสตร์ 
สายงานนิติการและสายงานอืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีกําหนด (กองการเจ้าหน้าที) 

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการสามัญ 
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2557 (กองกิจการสภาฯ) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง
(สํานักปลัดฯ ตังไว้ 100,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 60,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 30,000.-บาท)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 965,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้ 400,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 405,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้  160,000.-บาท)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(สํานักปลัดฯ ตังไว้  60,000.-บาท) 
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 70,000-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 70,900.-บาท)  
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ค่าใช้สอย รวม 58,030,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 8,572,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสถานที จ้างเหมาเครืองกําเนิดไฟฟ้า 
และเครืองขยายเสียงสําหรับขบวนแห่ จ้างเหมากําจัดปลวก 
จ้างเหมาดูดส้วม จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ปลูกต้นไม้และ
ตกแต่งต้นไม้ จ้างเหมาปรับปรุงเครืองเสียง ตลอดจนการ
จ้างเหมาอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือสังสือสังการทีเกียวข้อง
(สํานักปลัดฯ ตังไว้ 7,300,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 30,000.-บาท)
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางรถบรรทุก 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษาและค่าธรรมเนียมอืน ๆ
(สํานักปลัดฯ ตังไว้ 50,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 32,400.-บาท)
-เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การเช่าคอลัมน์
หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักปลัดฯ ตังไว้ 1,000,000.-บาท)
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของ 
อบจ.เชียงราย โดยเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของ อบจ.เชียงราย เช่น การจ้างทอดแบบ
สอบถาม การจ้างประมวลผลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 50,000.-บาท)
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่น/
นาที จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 3,800 บาท จํานวน 12 เดือน 
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 45,600.-บาท)
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ความเร็วในการพิมพ์ 40
 แผ่น/นาที จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 5,400 บาท จํานวน 12 เดือน  
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 64,800.-บาท)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง (สํานักปลัดฯ ตังไว้ 300,000.-บาท) 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเลียงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที
ได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ ฯ หรือการประชุม
ระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม
หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 100,000.-บาท) 
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีท้องถินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และที
แก้ไขเพิมเติม
(สํานักปลัดฯ ตังไว้  400,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 100,000.-บาท)  
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 600,000.-บาท)
02 ค่าของขวัญ ของรางวัล จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัลต่าง ๆ 
อันเกียวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานอืน
ทีขอรับการสนับสนุน และการจัดซือของทีระลึกเพือมอบหรือแลกเปลียน
ให้แก่แขกผู้มาเยียมเยือน หรือช่วยปฏิบัติงาน ผู้บริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือ
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548
03 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 43,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทีคณะ กรรมการ
การเลือกตังกําหนด เช่น ค่าตอบแทนบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้
ปฎิบัติหน้าทีในการเลือกตัง ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ การประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิหน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561
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04  โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที ค่าจัดทําป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6
 แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 41 ลําดับที 8
05 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 2,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้อง
ถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และโครงการทีสถาบัน องค์กร
ต่างๆ จัดฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ (กองการเจ้าหน้าที)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย
 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 4-6-5 
ลําดับที 7                                              
06 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ 
(กองการเจ้าหน้าที) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 4-6-6 ลําดับที 9
07 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work 
life)

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกียวกับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ (กองการเจ้าหน้าที) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงานบริหาร
งานทัวไป หน้าที 87 ลําดับที2                        
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08 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิมพูนประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะอบจ.เชียงราย

จํานวน 400,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกียวกับการอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ (กองการเจ้าหน้าที)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560  ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 123 ลําดับที 1
09 โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

จํานวน 700,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ (กองการเจ้าหน้าที)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 125 ลําดับที 2   
10 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากร 
อบจ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกียวกับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ 
(กองการเจ้าหน้าที)                  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
เชียงราย เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560  ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 127 ลําดับที 3    
11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิมศักยภาพของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่า
อาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (กองกิจการสภาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 37 ลําดับที 11 
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12 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าทีของสมาชิก
สภา อบจ.เชียงรายและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าทีพักค่า
ยานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (กองกิจการสภาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.
เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 39 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการซ่อม
แซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(สํานักปลัดฯ ตังไว้ 400,000.-บาท) 
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 50,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 70,000.-บาท)

ค่าวัสดุ รวม 4,211,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,275,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ ตังไว้  1,000,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้  175,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้  100,000.-บาท) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 580,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ตังไว้  500,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้  30,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้  50,000.-บาท) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้  30,000.-บาท) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,176,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้ 1,041,600.-บาท) 
(กองการเจ้าหน้าที  ตังไว้  33,600.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ  ตังไว้  100,800.-บาท)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์  ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้  1,000,000.-บาท) 
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้ 100,000.- บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้  50,000.- บาท) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,780,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประปา ค่านําบาดาล เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ  ตังไว้  80,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที ตังไว้  10,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้  20,000.-บาท)  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (สํานักปลัดฯ)   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักปลัดฯ ตังไว้ 250,000.-บาท)
(กองกิจการสภาฯ ตังไว้ 20,000.-บาท)
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งบลงทุน รวม 313,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 313,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01 ตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 24,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 
4,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ตู้บานเลือนกระจกทรงสูง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5x45.7x183 ซม. เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที 
อบจ.เชียงราย กําหนด  (กองการเจ้าหน้าที)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
บริหารงานทัวไป หน้าที 129 ลําดับที  85

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01 เลนส์กล้องถ่ายรูป ขนาด 17-40 mm จํานวน 26,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลนส์กล้องถ่ายรูป จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี มีระยะโฟกัส 17-40 mm รูรับแสงกว้างทีสุด f4 รูรับแสงแคบ
ทีสุด f22 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ อบจ.เชียงราย กําหนด
 เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานบริหาร งานทัวไป หน้าที 110 ลําดับที 3
02 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 56,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัวโดยมี
คุณลักษณะดังนี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล ระบบประมวล
ผลภาพ DIGIC 6 เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองกิจการสภาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที9ี มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 110 ลําดับที 4   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที 1

จํานวน 18,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที 1 จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็น
สแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบ
อัตโนมัต เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 117 ลําดับที 28
02 เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 64,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 4 เครืองๆ ละ 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 117 ลําดับที 27

03 เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 12,900 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 4,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 117 ลําดับที 30
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04 เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)(ppm) จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 117 ลําดับที 31

05 เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จํานวน 1 หน่วย เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล 
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 118 ลําดับที 36
06 เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 25,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 10 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี มีกําลัง
ไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.
เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 117 ลําดับที 33
07 เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จํานวน 1 หน่วย 
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการเจ้าหน้าที)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
บริหารงานทัวไป หน้าที 118 ลําดับที 38    
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08 เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) (ppm) จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 2,600 บาท เพือใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการเจ้าหน้าที)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561- 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 117 ลําดับที 32

09 เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 8 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี 
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถ
สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองการเจ้าหน้าที)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันท9ี มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
บริหารงานทัวไป หน้าที 117  ลําดับที 34   
10 เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  (2 Core) จํานวน 1 หน่วย 
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กองกิจการสภาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันท9ี มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 118 ลําดับที 37   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,061,068 บาท
งบบุคลากร รวม 7,726,968 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,726,968 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,138,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และ
เงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงรายกําหนด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ)          
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
(ประเภทผู้บริหาร)
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดหรือใกล้ถึงขัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบทีกําหนด
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินเพิม
ค่าวิชา เงินเพิมอืน ๆ 
ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
(กองแผนและงบประมาณ)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,208,448 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ(กองแผนและงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 3,278,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 760,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(กองแผนและงบประมาณ) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 519,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
และทีแก้ไขเพิมเติม (กองแผนและงบประมาณ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 91,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 1,820,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา 
 -เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอืน ๆ
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้าง
รักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที ค่าจ้าง
เหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการอืน
ทีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการกําหนด (กองแผนและงบประมาณ) 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทยทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีท้องถินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน (กองแผนและงบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม
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02 โครงการศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
อบจ.เชียงราย เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 40 ลําดับที 7

03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิมศักยภาพการจัดทํา
แผนชุมชน

จํานวน 120,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 38 ลําดับที 5
04 โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 39 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(กองแผนและงบประมาณ) 

ค่าวัสดุ รวม 628,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในกิจการของ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ
ปากกา หมึกโรเนียว หนังสือ ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ 
(กองแผนและงบประมาณ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 168,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์ ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองแผนและงบประมาณ) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01 เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 16,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองแผนและงบประมาณ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 117 ลําดับที 29
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02 เครืองสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี 
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) เพือใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองแผนและงบประมาณ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 118 ลําดับที 35

งานบริหารงานคลัง รวม 34,377,756 บาท
งบบุคลากร รวม 17,553,156 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 17,553,156 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 14,386,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรายกําหนด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองคลัง ตังไว้ 8,104,440.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 6,281,640.-บาท) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
(ประเภทผู้บริหาร)
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดหรือใกล้ถึงขัน
สูงสุดของอันดับ
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินเพิม
ค่าวิชา เงินเพิมอืน ๆ 
ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงราย เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับเงอนค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน 
(กองคลัง ตังไว้ 67,200.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 67,200.-บาท) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 224,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองคลัง ตังไว้ 121,200.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 103,200.-บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,648,736 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองคลัง ตังไว้ 1,048,980.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 1,599,756.-บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 159,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ
(กองคลัง ตังไว้ 63,120.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 96,420.-บาท)

งบดําเนินงาน รวม 15,774,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,571,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ จัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
ตามโครงการจัดซือ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 300,000.-บาท) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที 19 กันยายน 2560
 -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินตามระเบียบและหนังสือสังการ
ทีกําหนด สําหรับข้าราชการ 
พนักงานทีปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(กองคลัง ตังไว้ 10,000,000.- บาท) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการที
เกียวข้อง
(กองคลัง ตังไว้ 200,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 200,000.-บาท)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 723,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(กองคลัง ตังไว้ 300,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 423,000.- บาท)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 148,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(กองคลัง ตังไว้ 110,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 38,800.-บาท)

ค่าใช้สอย รวม 2,349,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,599,600 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา 
 -เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอืน ๆ
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สถานที ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวกและค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ทีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
ทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(กองคลัง ตังไว้ 250,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้  1,049,600.-บาท) 
 -เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน ในการประกันภัยรถราชการทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการเบิกจ่ายถือปฏิบัติ
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 (กองพัสดุฯ ตังไว้  300,000.-บาท) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีท้องถินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 - เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม
(กองคลัง ตังไว้ 200,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 50,000.-บาท)

02 โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสารและสิงพิมพ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าตกแต่งสถานที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ (กองคลัง)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ. ชร. เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารทัวไป หน้าที 33 ลําดับที 1

03 โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าใส่เอกสารอบรม
ค่าตกแต่งสถานที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ  (กองพัสดุฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงานบริหารทัวไป หน้าที 34 ลําดับที 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงชารุดเสียหายจําเป็นต้อง
ทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(กองคลัง ตังไว้ 100,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 100,000.-บาท)
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ค่าวัสดุ รวม 1,703,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 770,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท.  เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว ฯลฯ 
(กองคลัง ตังไว้ 370,000.- บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 400,000.- บาท)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทีกําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท.  เช่น 
แปรง ไม้กวาด ฯลฯ  
(กองคลัง ตังไว้ 70,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 20,000.-บาท)       
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 163,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทีกําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น 
นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ  
(กองคลัง ตังไว้ 130,000.- บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 33,600.- บาท)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 680,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ  
(กองคลัง ตังไว้ 380,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 300,000.-บาท) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 149,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
(กองคลัง ตังไว้ 24,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 20,000.-บาท)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(กองคลัง ตังไว้ 70,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตังไว้ 35,000.-บาท)

งบลงทุน รวม 1,050,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,050,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01 ตู้เหล็กบานกระจก จํานวน 27,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 
4,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี  ขนาด กว้าง149.10 x ยาว40.80 x 
สูง87.80 ซม. เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองพัสดุฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808/.2ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารทัวไป หน้าที 129 ลําดับที 84

02 ตู้เหล็ก 3 ลินชัก จํานวน 48,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก จํานวน 10 ตู้ๆ ละ 
4,800บาท โดยมีคุณลักณะดังนี ขนาด กว้าง47.00 x ยาว62.00 x 
สูง101.60 ซม. เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองคลัง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808/.2ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารทัวไป หน้าที 128 ลําดับที 80

03 เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา  
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี ส่งเอกสารได้ครังละ 20 
แผ่นความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น เพือใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองพัสดุฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808/.2ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารทัวไป หน้าที 129 ลําดับที 83
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 957,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับ
เบิลแค็บ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กองคลัง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808/.2 ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือนมกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานบริหารทัวไป หน้าที 114 ลําดับที 15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 11,217,340 บาท
งบบุคลากร รวม 7,437,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,437,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,233,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และ
เงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงรายกําหนด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองป้องกันฯ)         

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
(ประเภทผู้บริหาร)
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดหรือใกล้ถึงขัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบทีกําหนด
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินเพิม
ค่าวิชา เงินเพิมอืน ๆ 
ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
(กองป้องกันฯ)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองป้องกันฯ)        
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,823,276 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองป้องกันฯ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 209,904 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (กองป้องกันฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 456,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองป้องกันฯ) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 333,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง (กองป้องกันฯ)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 72,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
 และทีแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองป้องกันฯ)    
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา
 -เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอืน ๆ
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที 
ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างเหมา
บริการอืนทีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองป้องกันฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีท้องถินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการซ่อม
แซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองป้องกันฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 743,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว หนังสือ ฯลฯ (กองป้องกันฯ)   
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (กองป้องกันฯ) 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น นํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ (กองป้องกันฯ)   
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น สารเคมี เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ นํายาต่าง ๆ  (กองป้องกันฯ)  
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น เสือ กางเกง รองเท้า หมวก
ฯลฯ สําหรับปฏิบัติงานในการป้องกันสาธารณภัยภาคสนาม 
 (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 93,600 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ ฯลฯ (กองป้องกันฯ)
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า 
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
(กองป้องกันฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองป้องกันฯ)   
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งบลงทุน รวม 2,129,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,129,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01 เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 28,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตัง จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงาน
งบประมาณ เดือนมกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 128 ลําดับที 81
02 เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 97,200 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตัง จํานวน 3 เครือง ๆ
ละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ขนาดไม่ตํากว่า 24,000 
บีทียู เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงาน
งบประมาณ เดือนมกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 129 ลําดับที 82

ครุภัณฑ์การศึกษา
01 หุ่นฝึกช่วยชีวิตขึนพืนฐานแบบครึงตัว (หุ่น CPR) จํานวน 110,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหุ่นฝึกช่วยชีวิตขันพืนฐานแบบครึงตัว 
(หุ่น CPR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (ต่อตัว) จํานวน 4 ตัว ๆ
 ละ 27,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นหุ่นผู้ใหญ่ขนาดใกล้เคียง
คนจริงแบบครึงตัว สามารถประเมินคุณภาพการผายปอด สามารถสังเกต
หน้าอกขยับ ขึน-ลง เมือมีการเป่าลมทีถูกต้อง เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 130 ลําดับที 92  
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02 เครืองช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
(AED Trainer)

จํานวน 60,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ (AED Trainer) พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน (ต่อเครือง)
จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นแบบ
อัตโนมัติ ใช้พลังงานจาก Batteries จํานวน 4 ก้อน สามารถควบคุม
ด้วยรีโมทคอนโทรลได้ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 130 ลําดับที 93  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01 เรือกู้ภัยท้องแบน จํานวน 500,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเรือกู้ภัยท้องแบนพร้อมเครืองยนต์และอุปกรณ์
พร้อมชุดรถพ่วงลากจูงและอุปกรณ์ประจําเรือ จํานวน 1 ลํา โดยมี
คุณลักษณะดังนี เรืออลูมิเนียมท้องแบนขนาดกว้างไม่ตํากว่า 2.00 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า  เพือใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 115 ลําดับที 16    

ครุภัณฑ์การเกษตร
01 เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครือง ๆ ละ
59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร/ชัวโมง ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กําลังเครือง
ยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงาน
งบประมาณ เดือน มกราคม  พ.ศ.2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของปีงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 130 ลําดับที 88
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01 เครืองอัดอากาศ จํานวน 66,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอัดอากาศ จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี ขนาด 300 ลิตร/นาที เป็นเครืองอัดอากาศชนิดลูก
สูบอัด 2 ครัง/ชัน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ มีการ์ดป้องกันระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ติดตังบนถังนอนแบบอยู่กับที มีมอเตอร์ไม่
น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงาน
งบประมาณ เดือนมกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 115 ลําดับที 17  

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
01 เครืองอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครืองช่วยหายใจ จํานวน 250,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอัดอากาศแรงดันสูง สําหรับเครืองช่วย
หายใจ จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี ใช้เครืองยนต์ 4 จังหวะ 
อัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที อบจ.ชียงราย กําหนด เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 131 ลําดับที 94

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
01 เครืองดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 900,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 450,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี เครืองยนต์
เบนซิลไม่น้อยกว่า 2 สูบ 2 จังหวะ มีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 
กิโลวัตต์ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที 131 ลําดับที 95 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,729,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,729,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,729,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
01 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์ ป้ายโฟมบอร์ด ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองป้องกันฯ)    
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หน้าที 4-4-5 ลําดับที 11

02 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลขึนปีใหม่

จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์ ป้ายโฟมบอร์ด ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองป้องกันฯ)                     
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง        
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย   ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หน้าที 4-4-4 ลําดับที 10
03 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพืนทีจังหวัด
เชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง           
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หน้าที 29 ลําดับที 5
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04 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสํารวจระบบไฟฟ้าและเครืองใช้
ไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพือป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

จํานวน 40,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ 
(กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง           
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หน้าที 30 ลําดับที 6

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการ (กองป้องกันฯ)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หน้าที 4-4-6 ลําดับที 13

02 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมนําและ
การช่วยเหลือคนจมนําเบืองต้น

จํานวน 105,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการ (กองป้องกันฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หน้าที 28 ลําดับที 1 
03 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

จํานวน 124,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการ (กองป้องกันฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที 28 ลําดับที 2
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04 โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หลักสูตรอาสาจราจร

จํานวน 660,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับสถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ (กองป้องกันฯ)    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที 29 ลําดับที 3
05 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วน
ร่วม

จํานวน 2,000,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ (กองป้องกันฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
หน้าที 29 ลําดับที 4
06 โครงการฝึกอบรมเพิมทักษะผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํา จํานวน 400,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการ (กองป้องกันฯ)    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หน้าที 4-4-6 ลําดับที 14

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 46,287,794 บาท
งบบุคลากร รวม 16,032,552 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,032,552 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 9,632,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และ
เงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงรายกําหนด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(สํานักการศึกษาฯ)  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 159,264 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
(ประเภทผู้บริหาร) 
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดหรือใกล้ถึงขัน
สูงสุดของอันดับ 
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินเพิม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิมอืนๆ 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
(สํานักการศึกษาฯ) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 409,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด โดยคํานวน
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักการศึกษาฯ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,556,108 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักการศึกษาฯ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 275,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (สํานักการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 10,376,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 917,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
(สํานักการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 232,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม และทีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(สํานักการศึกษาฯ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 184,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2541 และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 6,801,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,200,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา 
  -เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอืน ๆ 
  -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสถานที ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก
และค่าจ้างเหมาบริการอืนทีจําเป็นในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,140,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าทีท้องถินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 - เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และที
แก้ไขเพิมเติม  
(สํานักการศึกษาฯ)

02 โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ (มหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน)

จํานวน 450,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าจัดทําบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 11 ลําดับที 1
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03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย"

จํานวน 150,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-1
 ลําดับที 2
04 โครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานในโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 35,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-2 ลําดับที 4
05 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิน
ในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 235,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-5 ลําดับที 9
06 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงรายผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-5
 ลําดับที 10
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07 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงรายผ
.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-6 ลําดับที 11
08 โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพือน้อง" จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. เชียงราย
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-6 ลําดับที 12
09 โครงการการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา อบจ. 
เชียงราย

จํานวน 15,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจัดทํารูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)                               
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 19 ลําดับที 3
10 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จํานวน 750,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 20 ลําดับที 5
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11 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองท้องถินในเขตจังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาตามโครงการฯ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าจัดทํารูปเล่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา  หน้าที 21 ลําดับที 2

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 315,600 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการฯ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 21 ลําดับที 3
13 โครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 160,400 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืมค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 22 ลําดับที 4
14 โครงการลานคนรักการอ่าน จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่ามหรสพ การแสดง ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 22 ลําดับที 5 
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15 โครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านหนังสือ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 22 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการซ่อม
แซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักการศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 2,188,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 600,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว หนังสือประจําห้อง
สมุดหอประวัติเมืองเชียงราย ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 68,100 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เช่น หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า ไมค์โครโฟน เครืองขยาย
เสียงไร้สายแบบคาดเอวพร้อมไมค์ สายไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อกฯลฯ 
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 540,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ  (สํานักการศึกษาฯ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น สารเคมี
นํายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ  (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง 
ไม้แบดมินตัน  ฯลฯ  (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 715,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
หลังคนขับ (Cab)  เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือนมีนาคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 114 ลําดับที 14
02 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,075,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 3,000 ซีซี หรือ
กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 80 กิโลวัตต์  
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือนมกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 114 ลําดับที 13

ครุภัณฑ์การเกษตร
01 เครืองสูบนําไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําไฟฟ้า จํานวน 5 ตัว ๆ ละ
 48,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี แบบมีมอร์เตอร์จมนํา
(Submersible Pums) ขนาดมอร์เตอร์ 2 HP รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ.เชียงราย
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  แผนงาน
การศึกษา หน้าที 129 ลําดับที 87
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
01 เครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 24,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 2 เครือง
เครืองละ 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี เครืองยนต์ขนาดใหญ่
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิว 
รัศมีตัดหญ้าได้กว้าง ไม่น้อยกว่า 20 นิว เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือนมกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
 แผนงานการศึกษา หน้าที 121 ลําดับที 62
02 เครืองทํานําเย็นแบบถังเดียว จํานวน 11,400 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็นแบบถังเดียว จํานวน 2 
เครือง ๆ ละ 5,700 บาท รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที 
อบจ.เชียงราย กําหนด เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 
ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงานการศึกษา หน้าที 121 ลําดับที 63

ครุภัณฑ์โรงงาน
01 เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 5,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี ขนาด 5 นิว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 
รอบต่อนาที เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือนมกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 122 ลําดับที 65
02 แท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน 3,850 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแท่นตัดไฟเบอร์  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด เพือใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 122 ลําดับที 66
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03 เครืองเชือมไฟฟ้า จํานวน 5,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี แบบขดลวด 500 Amp ใช้ลวดเชือม 2.6-3.2
mm. รายละเอียดและรูปแบบตามที อบจ.ชร. กําหนด เพือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 122 ลําดับที 67
04 เครืองเชือมไฟฟ้า จํานวน 3,850 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นระบบ Inverter - okf 20 - 300 Amp 
ใช้ลวดเชือม 2.6 - 4.0 mm ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ พร้อมสายเชือม 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 122 ลําดับที 68

ครุภัณฑ์กีฬา
01 เครืองออกกําลังกายในร่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สําหรับห้องออกกําลัง
กายเพือประชาชน

จํานวน 7,757,714 บาท

จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.ลู่วิงไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง
2.เครืองก้าวเดินในอากาศแบบไร้แรงกระแทก จํานวน 1 ตัว
3.จักรยานแบบนังเอนปันแบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว
4.จักรยานแบบนังเอนปันแบบนังตรง จํานวน 1 ตัว
5.เครืองบริหารกล้ามเนืออก จํานวน 1 เครือง
6.เครืองบริหารกล้ามเนือหัวไหล่ จํานวน 1 เครือง
7.เครืองบริหารกล้ามเนืออกและหลังส่วนบน จํานวน 1 เครือง
8.เครืองบริหารกล้ามเนือหลังส่วนกลาง จํานวน 1 เครือง
9.เครืองบริหารกล้ามเนือรวมแบบสมิท จํานวน 1 เครือง
10.เก้าอีปรับระดับได้ใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จํานวน 2 ตัว
11.เก้าอีนังตรงมีพนักพิงหลังใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จํานวน 1 ตัว
12.เก้าอีนังแบบปรับระดับใช้ฝึกกล้ามเนือหน้าท้อง จํานวน 1 ตัว
13.ม้านังบริหารกล้ามเนือหลังส่วนกลาง จํานวน 1 ตัว
14.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนือลําตัวแบบอเนกประสงค์ จํานวน 1 ตัว
15.ชันวางบาร์เบลล์ แบบวางได้ 10 คู่ จํานวน 1 ชุด
16.ชุดบาร์เบลล์แบบหยัก 10 - 45 กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด
17.แผ่นนําหนักหุ้มยาง ขนาด 1.25 - 25 กิโลกรัม จํานวน 1ชุด
18.แผ่นยางสําหรับปูห้องออกกําลังกาย ชนิดความหนา 7 มิลลิเมตร 
จํานวน 224 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 123 - 125 ลําดับที 71
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02 เครืองออกกําลังกายในร่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สําหรับห้องออกกําลัง
กายเพือผู้สูงอายุ

จํานวน 6,998,228 บาท

จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.ลู่วิงไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง
2.เครืองก้าวเดินในอากาศแบบไร้แรงกระแทก จํานวน 1 ตัว
3.จักรยานแบบนังเอนปันแบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว
4.จักรยานแบบนังเอนปันแบบนังตรง จํานวน 1 ตัว
5.เครืองยืดกล้ามเนือก่อนและหลังออกกําลังกาย จํานวน 1 เครือง
6.เครืองบริหารกล้ามเนือลําตัวด้านข้าง จํานวน 1 เครือง
7.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนือท้อง จํานวน 1 เครือง
8.เครืองบริหารกล้ามเนือขาแบบรวม จํานวน 1 เครือง
9.เครืองบริหารกล้ามเนือรวมแบบสมิท จํานวน 1 เครือง
10.เก้าอีปรับระดับได้ใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จํานวน 1 ตัว
11.เก้าอีแนวราบใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จํานวน 1 ตัว
12.เครืองบริหารกล้ามเนือหลังส่วนกลาง จํานวน 1 เครือง
13.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนือลําตัวแบบอเนกประสงค์ จํานวน 1 เครือง
14.ชันวางบาร์เบลล์ แบบวางได้ 10 คู่ จํานวน 1 ชุด
15.ดัมเบลล์หุ้มยาง ขนาด 5 - 50 ปอนด์ จํานวน 1 ชุด
16.แผ่นยางสําหรับปูห้องออกกําลังกาย ชนิดความหนา 7 มิลลิเมตร
จํานวน 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที 
อบจ.เชียงราย กําหนด เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 125 - 126 ลําดับที 72

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01 เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 5,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 15 นาที เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 116 ลําดับที 22
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02 เครืองคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 เครืองๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 21 นิว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ.เชียงราย
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 116 ลําดับที 23
03 เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี หน้าจอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 Core) จํานวน 1 หน่วย เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 116 ลําดับที 24
04 เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 12,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครืองๆละ 4,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลว. 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 116 ลําดับที 25
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05 เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,100 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี 
ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า1,200x1,200 dpi  เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ.เชียงราย
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 116 ลําดับที 26

งบเงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

01 อุดหนุนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3

จํานวน 1,000,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561  ผ. 02 ยุทธศาสตร์
ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 52 ลําดับที 2
02 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ปี 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02  ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 52 ลําดับที 1
03 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเปิดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 53 ลําดับที 5

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:13:51 หน้า : 48/143



04 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์
ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 53 ลําดับที 6
05 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จํานวน 600,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาการแก่
นักเรียนเพือเชือมสัมพันธ์และบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม 
(กองแผนและงบประมาณ)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.เชียงรายฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561  ผ. 02 ยุทธศาสตร์
ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 52 ลําดับที 3

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
01 อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.เชียงราย วัดท่านํา 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครังที 12 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561  ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 52 ลําดับที 4

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,558,919 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,558,919 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,054,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,054,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และนักเรียน
ชัน ป.1-ป.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ 2562 ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
(สํานักการศึกษาฯ)                                            
 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา 
หน้าที 4-3-10 รายการที 21 
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ค่าวัสดุ รวม 504,919 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 504,919 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 
และ นักเรียนชัน ป.1-ป.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ 2562 ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
(สํานักการศึกษาฯ)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 104,876,350 บาท
งบบุคลากร รวม 47,543,028 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 47,543,028 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 30,831,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานักการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,302,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
หรือ ระดับเชียวชาญ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 15,143,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 265,128 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ 
(สํานักการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 48,239,852 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
(สํานักการศึกษาฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 48,039,852 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
01 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 9,400,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม คําพิพากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
โดยเป็นรายจ่ายเกียวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 
การเช่าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
อืน ๆ
 -ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก และ
ค่าจ้างเหมาบริการอืนทีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 11,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดสวัสดิการ
อาหารนักเรียน โปรแกรมกีฬา (ประเภทอยู่ประจํา) 
(สํานักการศึกษาฯ)     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 
และหนังสือสังการ ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
แก้ไขครังที 1 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา
หน้าที 1 ลําดับที 1
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02 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 20,639,852 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สํานักการศึกษาฯ)  โดยจ่ายเป็น
(1) ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
 - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
 - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียนให้รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน (SBMLD) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
(8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(10) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวในสถาน
ศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
(12) ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
(13) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
(14) ค่าหนังสือเรียน 
(15) ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน 
(16) ค่าเครืองแบบนักเรียน  
(17) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(18) เงินอุดหนุนรายการอืนๆ ทีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ 2562 ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
อบจ.ชร. เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 97 ลําดับที 2
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03 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,500,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่านําประปา 
ค่านําบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการสือสาร และโทรคมนาคม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ 2562 ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
(สํานักการศึกษาฯ)

04 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาสําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-2 ลําดับที 3

05  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเพือสู่
ความเป็นเลิศ โดยจ่ายเป็น ค่าเบียเลียงนักเรียน ค่าเบียเลียงข้าราชการครู  
ค่าเบียเลียงพนักงานขับรถ ค่านํามันเชือเพลิง ค่ายานพาหนะ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-7 ลําดับที 14

06  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งนักเรียนร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ทังในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยจ่ายเป็น ค่าเบียเลียงนักเรียน
ค่าเบียเลียครู ค่าเบียเลียงพนักงานขับรถค่าทีพัก ค่าเช่ายานพาหนะ
พร้อมนํามันเชือเพลิง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-8 ลําดับที 15
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07 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
และเพิมศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนระดับ
อุดมศึกษา โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ      
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-8 ลําดับที 16

08 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 700,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายสู่ความเป็นเลิศ โดยจ่ายเป็น ค่าทีพัก 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเอกสารการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ  (สํานักการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-9 ลําดับที 17

09 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 500,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพัฒนาและสร้าง
แบบทดสอบ PRE-O-NET , PRE-NT ค่าทีพัก ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-9 ลําดับที 18

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 400,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเปิดโลกทัศน์
เรียนรู้นอกสถานที โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะพร้อมนํามันเชือเพลิง 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าบํารุงสถานที ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมแหล่งเรียนรู้ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-9 ลําดับที 19
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งบลงทุน รวม 9,093,470 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,436,880 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 178,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 20 ชุด 
ชุดละ 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  เป็นโต๊ะทํางานเหล็ก 
มีกระจกใสปูหน้าโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง1,227x ลึก668x
สูง750 มม. พร้อมเก้าอีสํานักงาน ขา 5 แฉก มีล้อเลือน หุ้มด้วย
หนังเทียม เพือใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ.เชียงราย รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานการศึกษา หน้าที 128 ลําดับที 79

02 เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 25,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 
1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี เป็นชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู  เพือใช้ใน
กิจการของโรงเรียน อบจ.เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 127 ลําดับที 75

03 เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 338,400 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 
8 เครือง ๆ ละ 42,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี เป็นชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 
บีทียู เพือใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ.เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 127 ลําดับที 77
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ครุภัณฑ์การศึกษา
01 โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 1,050,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 84 ตัว ๆ ละ
12,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 
2,000 xลึก1,000 xสูง750 มม. เพือใช้ในกิจการของโรงเรียน
อบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย
 กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานการศึกษา หน้าที 130 ลําดับที 89

02 เก้าอีนักเรียน จํานวน 530,880 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนักเรียน จํานวน 672 ตัว ๆ ละ
790 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ทีนังและพนักพิงทําจากพลาสติก
คุณภาพสูง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย 
กําหนด เพือใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ.เชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานการศึกษา หน้าที 130 ลําดับที 90

03 เก้าอีห้องประชุม จํานวน 1,400,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีห้องประชุม จํานวน 200 ตัว ๆ ละ
7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี เป็นเก้าอีห้องประชุมแบบมี
แลคเชอร์ โครงสร้างเหล็ก ชุดเบาะนัง,พิง,เท้าแขนบุฟองนํา 
หุ้มหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง565x ยาว690x สูง830 มม.
เพือใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานการศึกษา หน้าที 130 ลําดับที 91
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital 
Camera) ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล เพือใช้ในกิจการของ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานการศึกษา หน้าที 110 ลําดับที 5

02 กล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 79,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 2 เครือง ๆ ละ
39,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี สามารถบันทึกภาพขนาด
ไม่ตํากว่า 4k มีระบบป้องกันการสันไหว  เพือใช้ในกิจการของ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 111 ลําดับที 6

03 เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 42,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน
1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอระดับ
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เพือใช้ในกิจการของ
โรงเรียนอบจ. เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 111 ลําดับที 7

04 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 จอ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิว หรือ 144x144 นิว
หรือ 120x160 นิว หรือ 122x162 นิว หรือ 12x12 ฟุต เพือใช้ใน
กิจการของโรงเรียน อบจ. เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 111 ลําดับที 8
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05 กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) จํานวน 1,210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) 
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 302,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
เป็นกระดานแบบสัมผัสหน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิว หน่วย
ประมวลผลไม่น้อยกว่า core i5 เพือใช้ในกิจการของโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 111 ลําดับที 9

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
01 เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 
2 เครือง ๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี เครืองยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
เพือใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ. เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 122 ลําดับที 64
02 เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 10,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มีขนาด 22 นิว ชนิดใช้เครืองยนต์แบบ
มือถือ ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี เครืองยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้าเพือใช้ในกิจการของโรงเรียน อบจ.เชียงราย
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 121 ลําดับที 61
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01 เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 2 จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 2 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 350,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มีหน่วย
ประมวลผลกลาง CPU แบบ 12 แกนหลัก หรือดีกว่าสําหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 17 นิว เพือใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ. เชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 119 ลําดับที 43

02 ตู้สําหรับจัดเก็บเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที 2 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สําหรับจัดเก็บเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบที 2 (ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า
60 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 110 ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า
200 ซม. เพือใช้ในกิจการของโรงเรียนอบจ. เชียงราย
(สํานักการศึกษาฯ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 119 ลําดับที 44

03 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที 2

จํานวน 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที 2 จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 16,000 Mac Address สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านทางโปรแกรมWeb browser ได้ เพือใช้ในกิจการของ 
ร.ร. อบจ. เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานการศึกษา หน้าที 119 ลําดับที 45
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04 เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
37,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts) เพือใช้ในกิจการของ
โรงเรียนอบจ. เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 119 ลําดับที 46

05 เครืองสลับสัญญาณ จํานวน 52,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสลับสัญญาณ จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี สามารถรองรับอุปกรณ์ทีส่งสัญญาณ HDMI มี
สัญญาณนําเข้า HDMI ไม่ตํากว่า 4 ช่องสัญญาณ รองรับสัญญาณภาพ
ไม่ตํากว่า Full HD 1080p 60 fps รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที อบจ.เชียงรายกําหนด เพือใช้ในกิจการของโรงเรียน
อบจ.เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานการศึกษา หน้าที 119 ลําดับที 47
06 เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 จํานวน 5 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
เพือใช้ในกิจการของ ร.ร. อบจ. เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานการศึกษา หน้าที 119 ลําดับที 48

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,656,590 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์ จํานวน 2,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์ในโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3
แผนงานการศึกษา หน้าที 4-3-14 ลําดับที 26
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01 โครงการปรับปรุงระบบแสงและเสียงห้องประชุมในอาคารเรียนของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 456,590 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบแสงและเสียงห้องประชุมในอาคารเรียน
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 แห่ง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6  
แผนงานการศึกษา หน้าที 23 ลําดับที 7
02 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารส่วนประกอบโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนอบจ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที  
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ 2562 ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที 23 ลําดับที 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 6,350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข  หน้าที  24  ลําดับที 1
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02 โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย จํานวน 400,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข  หน้าที 24 ลําดับที 2
03 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข หน้าที 25 ลําดับที 3

04 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
สุขภาพไตของตนเอง

จํานวน 300,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข หน้าที 25 ลําดับที 4
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05 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพือลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3
แผนงานสาธารณสุข หน้า 25 ลําดับที 5
06 โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมันใจ จํานวน 350,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข  หน้าที 15 ลําดับที 2 

07 โครงการอบรมผู้นําเสริมสร้างชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

จํานวน 250,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข หน้าที 26 ลําดับที 6
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08 โครงการอบรมแกนนําหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข หน้าที 16 ลําดับที 3

09 โครงการอบรมพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข  หน้าที 17  ลําดับที 4
10 โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย จํานวน 950,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน
และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุ
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานสาธารณสุข หน้าที 18 ลําดับที 5
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยังยืน จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01  ยุทธศาสตร์ที 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที 26-27 ลําดับที 1

02 โครงการเสวียนอัจฉริยะ จํานวน 500,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที 38 ลําดับที 1
03 โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ 
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการ
บรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01  ยุทธศาสตร์ที 5
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที 28 ลําดับที 2
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งบรายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน

01 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีทีเหมาะสมเพือการจัดการขยะปลายทาง กรณีศึกษา
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การค่าจ้างเหมาดําเนินงานตาม
โครงการเพือศึกษาเทคโนโลยีทีเหมาะสมเพือจัดการขยะปลายทาง กรณี
ศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 5 
แผนงานการเคหะและชุมชน  หน้า 37 ลําดับที 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 193,909,336 บาท
งบบุคลากร รวม 9,962,736 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,962,736 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,958,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงิน
ปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรายกําหนด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 158,412 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
(ประเภทผู้บริหาร)
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดหรือใกล้ถึงขัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบทีกําหนด
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินเพิม
ค่าวิชา เงินเพิมอืน ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 254,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนดโดยคํานวนตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,525,770 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,114 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

งบดําเนินงาน รวม 183,838,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,570,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 181,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดเชียงราย รายละ 
600 บาท/คน/เดือน (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตาม
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และที
แก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง  (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
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ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,180,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที จ้างเหมา
เครืองกําเนิดไฟฟ้าและเครืองขยายเสียงสําหรับขบวนแห่ จ้างเหมากําจัด
ปลวก จ้างเหมาดูดส้วม จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ปลูกต้นไม้และตกแต่ง
ต้นไม้ จ้างเหมาปรับปรุงเครืองเสียง ตลอดจนการจ้างเหมาอืนๆทีจําเป็น
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานประชา
สัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และ
สือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีท้องถินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 - เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และที
แก้ไขเพิมเติม (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการซ่อม
แซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

ค่าวัสดุ รวม 608,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ  
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 168,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง ฯลฯ  (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพือใช้ใน
คลินิคสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น เวชภัณฑ์ สําลี 
ผ้าพันแผล นํายาต่างๆ ฯลฯ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 108,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01  เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2 จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 30,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561  
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561  ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 118 ลําดับที 39
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02 เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 11,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 
2 เครือง ๆ ละ 5,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 15 นาที เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561  
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 118 ลําดับที 42

03 เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที 1

จํานวน 15,800 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 7,900.-บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x
1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm)  เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561  
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 118  ลําดับที 40
04 เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย 
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)   
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561  
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าที 118 ลําดับที 41
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 16,360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 13,310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 13,310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการเชียงรายเมืองแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Smart City)

จํานวน 400,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าที 33 ลําดับที 4
02 โครงการครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล (Smart Family) จํานวน 140,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าที 32 ลําดับที 3
03 โครงการอบรมเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 20 ลําดับที 1
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04 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพให้
กับกลุ่มผู้สูงอายุ

จํานวน 500,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 10 ลําดับที 4
05 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01  ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 21 ลําดับที 2 

06 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 8 ลําดับที 1
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07 โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย จํานวน 600,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับรับรองผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง 
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเปลียนแปลง  ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 6 ลําดับที 1

08 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชีของกลุ่มพัฒนาสตรี
และกลุ่มอาชีพ

จํานวน 70,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 9 ลําดับที 3
09 โครงการอบรมเพิมมูลค่าผู้ผลิตผ้าให้แก่กลุ่มอาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย จํานวน 360,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 ผ.01 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 9 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:13:52 หน้า : 74/143



11 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักปลัดฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความแข็มแข็งของชุมชน หน้าที 32 ลําดับที 1
12 โครงการค่ายเรียนรู้อย่างมีสติห่างไกลยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าทีพัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความแข็มแข็งของชุมชน หน้าที 32 ลําดับที 2

13 โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย 
"ต้านภัยยาเสพติด"

จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทีใช้บรรจุเอกสาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความแข็มแข็งของชุมชน หน้าที 22 ลําดับที 3
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลือนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลัก
สูตรอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพือรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จํานวน 240,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทีพัก 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความแข็มแข็งของชุมชน หน้าที 23 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:13:52 หน้า : 75/143



15 โครงการฟืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชนบําบัด

จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานทีทีใช้ในการอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความแข็มแข็งของชุมชน หน้าที 24 ลําดับที 5
16 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายทีเชือมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามวิธีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  
(กองกิจการสภาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 4-6-10 ลําดับที 1
17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (กองกิจการสภาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 40 ลําดับที 1
18 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าจัดตกแต่งสถานที ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองกิจการสภาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 40 ลําดับที 2
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19 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าทีของประชาชน จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (กองกิจการสภาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 41 ลําดับที 3
20 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิน จํานวน 800,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (กองกิจการสภาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 41 ลําดับที 4

งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

01. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอําเภอแม่สาย
หมู่ที 4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 4.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 82 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 2,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,050,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จํานวน 450,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จ.เชียงราย ประจําปี
2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561  ผ. 02 ยุทธศาสาต์ที 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 55 ลําดับที 1
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
01 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย จํานวน 1,600,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 55 ลําดับที 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 15,000,836 บาท
งบบุคลากร รวม 3,688,836 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,688,836 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,445,716 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 243,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (สํานักการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 9,312,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,842,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนสําหรับเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 113 ลําดับที 2
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02 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 115 ลําดับที 4
03 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 116 ลําดับที 5
04 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 117 ลําดับที 6

05 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอ เพือสร้างความเข้มแข็งและเชือมโยงเครือข่าย

จํานวน 350,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 119 ลําดับที 8
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06 โครงการอนุบาลฟันนํานม จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 25 ลําดับที 1

07 โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที 4-4-15 ลําดับที 5

08 โครงการการแข่งขัน อบจ. เชียงราย มินิมาราธอน 
(ครังที 3 ประจําปีงบประมาณ 2562)

จํานวน 300,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 26 ลําดับที 2
09 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 1,980,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับสถานที ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 34 ลําดับที 1
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10 ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 2 คนๆ ละ 6,000 บาท (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ|
องค์กรปกครองส่วนท้องถินประจําปีงบประมาณ 2562 ทังนีจะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 27 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 950,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่นวัสดุต่าง ๆ 
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินประจําปีงบประมาณ 
2562 ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ จํานวน 2,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที อบจ. เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที 34 ลําดับที 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 13,550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 7,450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการของเล่นพืนบ้านล้านนาจากอุ๊ยสู่หลาน จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 27 ลําดับที 1
02 โครงการม่วนอกม่วนใจ๋เล่นดนตรีปืนเมือง จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที 4-2-6 ลําดับที 5
03 โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถินพญามังราย จํานวน 1,000,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 42 ลําดับที 1
04  โครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน จํานวน 3,000,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที 4-2-7 ลําดับที 7
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05  โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2561 จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดทําและตกแต่งรถกระทง ค่าจัดทําขบวนแห่กระทง ค่าจัดทํา
กระทงถือขนาดเล็ก ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 9 ลําดับที 2
06 โครงการงานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องหรือจําเป็นต้องใช้จ่ายในการจัดงาน
พระราชพิธีงานรัฐพิธี งานรับเสด็จฯ งานวันสําคัญของชาติ 
งานวันสําคัญของจังหวัด และของ อปท. เช่น เครืองไทยทาน 
ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม พุ่มทอง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 43 ลําดับที 2

07  โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส
ทุกวัดใน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที 4-2-8 ลําดับที 10

08  โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม

จํานวน 900,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที 4-2-8 ลําดับที 11
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09 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 จํานวน 250,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าจัดทํารถสงกรานต์ ค่าจัดทําขบวนสงกรานต์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ
(สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 10 ลําดับที 3
10  โครงการสล่าน้อยแห่งล้านนา จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 12 ลําดับที 2
11  โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าจัดสถานที ค่าจัดทําขบวนแห่เทียน ค่าจัดทํารถเทียนพรรษา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
 เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 12 ลําดับที 3

12 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท้องถิน

จํานวน 300,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 16 ลําดับที 1
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13 โครงการฟืนฟูและสืบสานภาษาล้านนา จํานวน 450,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 13 ลําดับที 4

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01 ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ ถินพญามังราย จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ ถินพญามังราย 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หน้าที 4-2-5 ลําดับที 2
02 ปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และอาเซียน จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา 
และอาเซียน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ  หน้าที 4-2-6 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 4,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
01 อุดหนุนเทศบาลตําบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบังไฟ
อีสานล้านนา (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 47 ลําดับที 22
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02 อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีสรงนําพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย 
(พระธาตุจอมจ้อ) ประจําปี 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 48 ลําดับที 23
03 อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา
แม่นําอิงและแข่งขันเรือพาย อําเภอเทิง ครังที 16 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 46 ลําดับที 13

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยหลวง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีสีเผ่า
อําเภอดอยหลวง ประจําปี 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 43 ลําดับที 3
02 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยหลวง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน "วันรําลึกและสืบสาน
ตํานานศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล" ประจําปี 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 44 ลําดับที 4 
03 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
"ป๋าเวณียีเป็ง เมืองแม่จัน" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)อบจ.ชร.
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 45 ลําดับที 9 
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04 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานอนุรักษ์ฟืนฟู
สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า (ชนเผ่าเมืองแม่จัน) 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2562
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 45 ลําดับที 8  
05 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีไหว้สาพญามังราย
ประจําปี 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 46 ลําดับที 16
06 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญา
พืนบ้าน อ. พญาเม็งราย (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 47 
ลําดับที 17
07 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเปิดประตู๋ผ่อของดี
เมืองพญามังราย (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที 47 ลําดับที 18
08 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ 
วิถีล้านนาไหว้สาพระเจ้าพรหมมหาราช ครังที 17 
ประจําปี 2562 อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที 47 ลําดับที 19
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09 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงนําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที 47 ลําดับที 21

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
01 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แม่ฟ้าหลวง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวัฒนธรรมชาวดอย 
ดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คํา ครังที 28 ประจําปี 2561
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
หน้าที 48 ลําดับที 24
02 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แม่ฟ้าหลวง จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมรวมกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
ครังที 1 ประจําปี 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
หน้าที 48 ลําดับที 25
03 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี 
"ไหว้สาพระเจ้าสองสี" อําเภอเทิง ประจําปี 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 46 
ลําดับที 14
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04 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานบุญเดือน 4 
ประเพณีบุญผะเหวด อําเภอเทิง (ครังที 10) ประจําปี 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 45 
ลําดับที 11
05 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณียีเป็ง อําเภอเทิง ประจําปี 2561
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 45 
ลําดับที 10
06 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 500,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานข่วงมหกรรม
สืบสานภูมิปัญญาศิลปะการแสดงและเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ อําเภอเทิง 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
หน้าที 48 ลําดับที 26
07 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเวณี
ปีใหม่เมือง อําเภอเทิง ประจําปี 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
หน้าที 48 ลําดับที 27 
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08 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงนําพระธาตุศักดิสิทธิ 
อําเภอเทิง ประจําปี 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที 46 ลําดับที 12
09 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี
 "บุญบังไฟ"อําเภอเทิง ประจําปี 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
หน้าที 48 ลําดับที 28
10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานโฮงเฮียน
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ หน้าที 48 ลําดับที 29
11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานส่งเสริม
และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิน
อําเภอเทิง (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
หน้าที 49 ลําดับที 30 
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12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศึกษาเรียนรู้
เพืออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิน 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที 49 ลําดับที 31

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 13,680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะการใช้งานแอพพลิเคชันเพือส่งเสริมการ
เรียนรู้และการท่องเทียวจังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร 
ค่าสมณาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และข้อ
บังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 16 ลําดับที 8
02 โครงการเพิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพือพัฒนาการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ 
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่าสมณาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที16 ลําดับที 9
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03 โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเทียวจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,500,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ 
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิง
ทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่าสมณาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
|เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าทีพัก 
ค่ายานพานหะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้าที 14 ลําดับที 5

งบลงทุน รวม 8,600,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเทียวโดยชุมชนและสิงอํานวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเทียว ม.9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 600,000 บาท

-ก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จํานวน 1 ป้าย
 พร้อมสิงอํานวยความสะดวก รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที อบจ.เชียงรายกําหนด (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 15 ลําดับที 6

02 ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเทียว ม.25 
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

-ก่อสร้างอาคารแบบ 2 ชัน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 15 ลําดับที 7
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพือการท่องเทียวหนองวังฆ้อง หมู่ที 12 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที 6
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ก่อสร้างทางวิงเพือสุขภาพ (Jocking Lane) ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 835.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,087.50 
ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 79 ลําดับที 1  

02. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยหัวแม่คํา หมู่ที 4 ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 2.80 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 81 ลําดับที 3

03. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยแม่สลอง หมู่ที 1 
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000 บาท

 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างศาลาทีพัก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
และจัดสวนหย่อม รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย
กําหนด (สํานักการช่าง)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 81 ลําดับที 4 

04. ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที 1 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง รายละเอียดประกอบด้วย
งานประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปันอาคารประดิษฐานเสาหลัก
เมือง จํานวน 1 หลัง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารประดิษฐาน
เสาหลักเมือง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย
กําหนด (สํานักการช่าง)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 80 ลําดับที 2 
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05. ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที 5 บริเวณศาลากลางหลัง
แรก ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที 5 บริเวณศาลากลาง
หลังแรก ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 12 เมตร 
ยาว 18 เมตร เพือให้สมพระเกียรติ รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 11 ลําดับที 1  

งบเงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

01 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเทียว "เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟ
ดอยแม่สลอง" ครังที 23 ประจําปี 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
 ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 43 ลําดับที 1 
02 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี
ดอกเสียวบาน ณ ภูชีฟ้า (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
 ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 43 ลําดับที 2

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานของดีอําเภอแม่จัน
ครังที 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 44 ลําดับที 7
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02 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพาน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์
และของดีอําเภอพาน (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 46 ลําดับที 15
03 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ 111 ปี ของดีเวียงป่าเป้า
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561  ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 44 ลําดับที 6
04 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการท่องเทียว
และของดีเมืองชายแดน (แม่สาย) จ.เชียงราย ประจําปี 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561  ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 47 ลําดับที 20
05 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สรวย จํานวน 280,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและของดีอําเภอแม่สรวย ประจําปี 2562 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที 44 ลําดับที 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 158,454,497 บาท
งบบุคลากร รวม 33,950,604 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 33,950,604 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 16,146,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย
กําหนด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานักการช่าง) 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 228,156 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
(ประเภทผู้บริหาร)
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดหรือใกล้ถึงขัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบทีกําหนด
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินเพิม
ค่าวิชา เงินเพิมอืนๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด เรือง 
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
(สํานักการช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด
โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักการช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,213,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด  (สํานักการช่าง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 15,426,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(สํานักการช่าง) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 624,108 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ  (สํานักการช่าง) 

งบดําเนินงาน รวม 77,631,503 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,020,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559 และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง (สํานักการช่าง) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 612,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
และทีแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง  (สํานักการช่าง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 258,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 และทีแก้ไขเพิมเติม และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง  (สํานักการช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 16,400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถาน
ที จ้างเหมาเครืองกําเนิดไฟฟ้าและเครืองขยายเสียงสําหรับขบวนแห่ 
จ้างเหมากําจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม 
ปลูกต้นไม้และตกแต่งต้นไม้ จ้างเหมาปรับปรุงเครืองเสียง 
ตลอดจนการจ้างเหมาอืนๆทีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(สํานักการช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีท้องถินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 - เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม (สํานักการช่าง) 

02 โครงการเพิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร 
ค่าสมณาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม (สํานักการช่าง) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน บริหารงานทัวไป หน้าที 4-6-1 ลําดับที 1 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงชํารุดเสียหาย
จําเป็นต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (สํานักการช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 60,179,503 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ฯลฯ 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 41,200,545 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กรวดคัด โคลน
ผง ดินเหนียว ฯลฯ (สํานักการช่าง)  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 918,958 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรีฯลฯ
 (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 13,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุสํารวจ จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะสลัก ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

วัสดุอืน จํานวน 1,491,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ใบพัดเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส หัวเจาะ ฯลฯ (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,700 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 

งบลงทุน รวม 46,872,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,872,390 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,182,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 575,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคารถบรรทุก
จํานวน 2 หลังๆ ละ 16,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นหลังคา
อลูมิเนียม เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน และจัดหาตามราคาทีสืบได้
ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 112 ลําดับที 11  
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02 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 957,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 
1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 
4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 111 ลําดับที 10  
03 รถเทรลเลอร์ จํานวน 5,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเทรลเลอร์ (รถหัวลาก 10 ล้อ) 
จํานวน 1 คัน พร้อมเทรลเลอร์กึงพ่วง 3 เพลา โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกําลังไม่น้อยกว่า 370 แรงม้า 
ระบายความร้อนด้วยนํา เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 113 ลําดับที 12 
04 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 715,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)  เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 113 ลําดับที 12  

ครุภัณฑ์การเกษตร
01 เครืองสูบนํา จํานวน 46,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้
นํา (Submersiber Pumps) จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC เพือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 129 ลําดับที 86
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01 รถบดล้อเหล็ก จํานวน 3,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสันสะเทือนขับเคลือน
ด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก หน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง 
เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า 
ความเร็วรอบเครืองยนต์ไม่เกินกว่า 2,800 รอบต่อนาที  
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 112 ลําดับที 12  
02 รถ Asphalt distributor (Prime coats) จํานวน 9,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถ Asphalt distributor (Prime coats) 
ชนิด 6 ล้อ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี เครืองยนต์ดีเซล 
4 จังหวะ 6 สูบ มีกําลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีถังบรรจุยาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร มีการติดตังวาล์วระบายนํายาง 
มีระบบอุ่นนํายางแบบเครืองปัมนํามันถ่ายเทความร้อน ระบายความร้อน
ด้วยนํา  เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 114 ลําดับที 12
03 รถไม้กวาดขับเคลือนด้วยตัวเอง จํานวน 4,200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถไม้กวาดขับเคลือนด้วยตัวเอง แบบล้อยาง 
4 ล้อ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
มีกําลังไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมติดตังไม้กวาดทํางานด้วยระบบ
ไฮดรอลิค เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 113 ลําดับที 12
04 รถบดล้อยาง จํานวน 6,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบดล้อยาง ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี แบบล้อหน้ายาง 4 ล้อหรือ 5 ล้อ ล้อหลังยาง 
4 ล้อหรือ 5 ล้อ ขับเคลือนด้วยตัวเองเครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
4 สูบ มีกําลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.
เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 113 ลําดับที 12
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05 รถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน 16,000,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบล้อยาง 
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
6 สูบ มีกําลังไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยนํา  
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 112 ลําดับที 12

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
01 เครืองบันทึกเสียง จํานวน 6,990 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี หน่วยความจําภายในไม่น้อยกว่า 4 GB หน่วยความจํา
ภายนอกสามารถเพิมเมมโมรีหรือรับรอง Micro SD ไม่น้อยกว่า 
32 GB เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 110 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 17,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080
 พิกเซล ขนาด 50 นิว  เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ
.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 110 ลําดับที 2  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
01 เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครืองๆ 
ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 121 ลําดับที 60  
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ครุภัณฑ์โรงงาน
01 เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 12,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 2 เครืองๆ 
ละ 6,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ขนาด 7 นิว (180 มิลลิเมตร)
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที เพือใช้ในกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 122 ลําดับที 69
02 เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 13,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 2 เครืองๆ 
ละ 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ขนาด 9 นิว (230 มิลลิเมตร) 
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที เพือใช้ในกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 123 ลําดับที 70  

ครุภัณฑ์สํารวจ
01 สายวัดระดับนํา จํานวน 6,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายวัดระดับนํา จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี ตัวปรับระดับ 5 ระดับ บอกระยะความลึก 100 เมตร 
และมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือน เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 115 ลําดับที 18  
02 เทปวัดระยะ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 10 ชุดๆ ละ 1,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี ชนิดไฟเบอร์กลาส ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนดเพือใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 115 ลําดับที 19
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03 กล้องระดับ จํานวน 34,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า 
จํานวน 1 ชุด   โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นกล้องอัตโนมัติพร้อมขาตัง 
มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์
ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร เพือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือน มกราคม 2561 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 115 ลําดับที 20  
04 ไม้สตาฟท์วัดระดับ จํานวน 7,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สตาฟท์วัดระดับ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร เพือใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 116 ลําดับที 21

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01 เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 180,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 6 เครืองๆ ละ
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จํานวน 1 หน่วย
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 121 ลําดับที 58  
02 เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 51,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี จํานวน 3 เครืองๆ ละ 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 
dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
(ppm) เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 121 ลําดับที 59  
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03 เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 41,300 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 7 เครืองๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี 
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) สามารถ
สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เพือใช้ในกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 57  
04 เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 8 เครืองๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 53  
05 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 6,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง จํานวน 2 เครืองๆ ละ 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 52  
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06 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE) จํานวน 9,200 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE) 
จํานวน 8 ตัวๆ ละ 1,150.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี มี 1 พอร์ต 
LAN แบบ Gigabit รองรับความเร็วเชือมต่อ 10/100/1000 Mbps 
แรงดันไฟ Input รองรับไฟแบบ AC ไม่น้อยกว่า 110 Volt 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด
เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 56
07 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง

จํานวน 24,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG 
หรือ H.264หรือดีกว่า เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 50  
08 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จํานวน 264,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัวไป จํานวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 119 ลําดับที 49 
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09 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง Media Converter จํานวน 16,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง 
Media Converter (ตัวรับ) จํานวน 8 เครืองๆ ละ 2,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย UTP 
เป็นสัญญานทีสามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Singlemode 
ระยะทาง 20 km. ได้ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ. 
เชียงราย กําหนด เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 54
10 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง Media Converter จํานวน 16,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง
 Media Converter (ตัวส่ง) จํานวน 8 เครืองๆ ละ 2,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นอุปกรณ์ทีแปลงสัญญาณจากสาย UTP 
เป็นสัญญาณทีสามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Singlemode 
ได้ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
เพือใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 จัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 55
11 ตู้สําหรับจัดเก็บเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที 1 จํานวน 18,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้จัดเก็บเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบที 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นตู้ 
Rack ปิด ขนาด 19 นิว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า
60 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม. และความสูงไม่
น้อยกว่า 179 ซม. มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า10 ช่อง
เพือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ.08 ยุทธศาสตร์ที 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 120 ลําดับที 51 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 116,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 116,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 116,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เชือมระหว่างหมู่ที 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที 11 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,690.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที  57 ลําดับที  2

02. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 19
ต.บ้านดู่ - เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 58 ลําดับที 7 

03. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 13
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียราย - หมู่ที 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 59 ลําดับที 8 

04. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 17 ต.ดอยลาน - หมู่ที 29 
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 800,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 57 ลําดับที 3  
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05. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 6 
ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที 2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 58 ลําดับที 4 

06. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 4 
ต.ห้วยชมภู - หมู่ที 11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 58 ลําดับที 5  

07. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 6 
ต.ดอยฮาง - หมู่ที 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 58 ลําดับที 6  

08. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 9 
ต.ม่วงคํา - หมู่ที 6 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,820.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 60 ลําดับที  11  
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09. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 17
ต.เจริญเมือง - หมู่ที 15 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 60 ลําดับที 12   

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 10
ต.ธารทอง - หมู่ที 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 60 ลําดับที 13   

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 10
ต.ทรายขาว - หมู่ที 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 60 ลําดับที 14    

12. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 7 ต.เวียงพางคํา - หมู่ที 11 
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 64 ลําดับที 24    
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13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 19 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน - หมู่ที 10 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 61 ลําดับที 18

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 10 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน - หมู่ที 3 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 62 ลําดับที 19

15. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 6 ต.ป่าซาง - หมู่ที 6 ต.ศรีคํา
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 1,100,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 62 ลําดับที 20  

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 6 ต.แม่คํา
- หมู่ที 7 ต.ศรีคํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 63 ลําดับที 23
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17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 5 
ต.สถาน - หมู่ที 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 965.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,790.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 69 ลําดับที 43

18. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 14 
ต.เทอดไทย - หมู่ที 5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

 - ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
(ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 68 ลําดับที 41 

19. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 10 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที 19 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 65 ลําดับที 28

20. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 6 ต.เจดีย์หลวง - หมู่ที 12 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 66 ลําดับที 32   
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21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 3 ต.วาวี
อ.แม่สรวย - หมู่ที 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 65 ลําดับที 30  

22. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 2 ต.ป่างิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย - หมู่ที 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

จํานวน 3,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 4,920.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 67 ลําดับที 36  

23. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชือมระหว่างหมู่ที 12 ต.เวียงกาหลง - หมู่ที 9 ต.ป่างิว อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 68 ลําดับที 40

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่าง หมู่ที 1 
ต.เวียง - หมู่ที 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 67 ลําดับที 37
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25. ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงระหว่าง 
หมู่ที 7 ต.เวียง - หมู่ที 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000 บาท

- ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 67 ลําดับที 38 

26. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 9 ต.ศรีดอนไชย - หมู่ที 9 
ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,960.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 72 ลําดับที 51  

27. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 7 ต.ศรีดอนไชย - หมู่ที 9 
ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 72 ลําดับที 52

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 4 
ต.ตาดควัน - หมู่ที 17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,820.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 78 ลําดับที 66  
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29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 5 ต.ปอ -
หมู่ที 2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,830.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 73 ลําดับที 54 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 5,9 
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - หมู่ที 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,058.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 69 ลําดับที 45   

31. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําเหมืองหลวง 
เชือมระหว่างหมู่ที 7,8 ต.จอมหมอกแก้ว - หมู่ที 2 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเท้า)
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 70 ลําดับที 47 

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 7,10 
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - หมู่ที 15 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 70 ลําดับที 48  
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33. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 12 
ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว - หมู่ที 14 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 71 ลําดับที 49  

34. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 18 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว - หมู่ที 16 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 71 ลําดับที 50  

35. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 13 ต.ป่าตาล - หมู่ที 9 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 76 ลําดับที 60 

36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเทียวหนองมน
- ป่าส้มแสง หมู่ที 8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 76 ลําดับที 61
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37. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 9,15 ต.ยางฮอม - หมู่ที 13 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 77 ลําดับที 62 

38. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 12 
ต.ยางฮอม - หมู่ที 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 77 ลําดับที 63

39. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 6 
ต.แม่เงิน - หมู่ที 9 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,640.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 77 ลําดับที 65  

40. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 7 ต.โรงช้าง - หมู่ที 14 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,940.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 73 ลําดับที 55 
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41. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
เชือมระหว่างหมู่ที 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ที 4 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 4,795.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 76 ลําดับที 59 

42. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 10 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย -
หมู่ที 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,580.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 74 ลําดับที 57   

43. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 11 
ต.ปงน้อย - หมู่ที 8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 975.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,850.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 74 ลําดับที 56

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 17 ต.แม่ข้าวต้ม - หมู่ที 3 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที  57 ลําดับที 1  

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:13:52 หน้า : 118/143



02. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือมระหว่างหมู่ที 14 ต.แม่ยาว  - 
หมู่ที 6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 6,720.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 59 ลําดับที 9  

03. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือมระหว่างหมู่ที 6 ต.ศรีเมืองชุม  - 
หมู่ที 3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 13,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 64 ลําดับที 25  

04. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือมระหว่างหมู่ที 7 ต.จันจว้าใต้ - 
หมู่ที 9 ต.แม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 61 ลําดับที 17

05. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 6 
ต.แม่คํา - หมู่ที 5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ช่วงที 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
 - ช่วงที 2 ขยายผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รวมพืนทีทังสองช่วงไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 63 ลําดับที 22  
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06. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 8 ต.ป่าตึง - หมู่ที 2 ต.แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,700,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 62 ลําดับที 21  

07. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือมระหว่างหมู่ที 8 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ที 11 ต.ศรีคํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 69 ลําดับที 42  

08. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 1 ต.แม่พริก - หมู่ที 16 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 65 ลําดับที 29  

09. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือมระหว่างหมู่ที 9 ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 66 ลําดับที 33   
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10. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 7 ต.แม่พริก - หมู่ที 3
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 65 ลําดับที 31   

11. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 10 ทต.แม่ขะจาน - หมู่ที 5 
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000 บาท

- ช่วงที 1 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 994.00 ตารางเมตร 
 - ช่วงที 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,198.00 ตารางเมตร รวมพืนทีทังสองช่วง
ไม่น้อยกว่า 4,192 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 68 ลําดับที 39  

12. ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมระหว่างหมู่ที 3 
ต.ม่วงยาย - หมู่ที 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 32.00 เมตร เป็นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
(ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 73 ลําดับที 53
13. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 19 เขต ทต.แม่ลาว - หมู่ที 6 เขต ทต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,800,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 70 ลําดับที 46
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14. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือมระหว่างหมู่ที 4 ต.ทุ่งก่อ - หมู่ที 11 ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 1,050.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
6,300.00 ตารางเมตร และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.80 เมตร เป็นกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 14.80 เมตร (ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 75 ลําดับที 58

15. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 9 ต.แม่เย็น - หมู่ที 1 
ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 61 ลําดับที 15    
16. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 11 ต.หัวง้ม - หมู่ที 6 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 61 ลําดับที 16    

17. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือมระหว่างหมู่ที 4 ต.ศรีเมืองชุม - หมู่ที 3 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 64 ลําดับที 26
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18. ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้งามริมนํากก บริเวณสวนไม้งามริม
นํากก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 35,000,000 บาท

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้งามริมนํากก บริเวณสวนไม้งาม
ริมนํากก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน 23 ไร่ 1 งาน
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที 36 ลําดับที 1 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 4,930,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ จํานวน 250,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ 
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าทีพัก 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01  ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการเกษตร  หน้าที 19 ลําดับที 5 
02 โครงการเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival) จํานวน 800,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับรับรองผู้ทีได้รับเชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย
เกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการเกษตร หน้าที 19 ลําดับที 4
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03 โครงการสัมมนาอาชีพผู้ปลูกยางพารา จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุ
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการเกษตร หน้าที 18 ลําดับที 2
04 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาเกษตรกรทีปลูกข้าวอินทรีย์ จํานวน 780,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ 
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่า
ทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการเกษตร หน้าที 17 ลําดับที 1

05 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทําเกษตรผสมผสาน 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 2,000,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ 
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าทีพัก 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01  
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการเกษตร หน้าที 18 ลําดับที 3
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06 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิงแวดล้อม (Green Office) จํานวน 350,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุ
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 และข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อบจ.เชียงราย เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานการเกษตร หน้าที 32 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงแก่น จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด
อําเภอเวียงแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการเกษตร หน้าที 50 ลําดับที 3
02 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงแก่น จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาลส้มโอ
และของดีอําเภอเวียงแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ 
คําสัง หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการเกษตร หน้าที 51 ลําดับที 4
03 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาลยางพารา
นานาชาติ จังหวัดเชียงราย @ เชียงของ (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการเกษตร หน้าที 50 ลําดับที 1
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04 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าแดด จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานข้าวหอมและของดี
อําเภอป่าแดด ครังที 9  ประจําปี 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ คําสัง 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร. เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ. 2561 ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที 2 
แผนงานการเกษตร หน้าที 50 ลําดับที 2

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 32,600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
01 โครงการตรวจสอบคุณภาพนําแม่นําสายหลักของจังหวัดเชียงราย จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพนํา
แม่นําสายหลักของจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าจ้างเก็บตัวอย่างนําพร้อม
วิเคราะห์สรุปผล ค่าห้องปฏิบัติการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินงาน ฯลฯ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและทีมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานการเกษตร หน้าที 4-5-9 ลําดับที 32

งบลงทุน รวม 32,550,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 32,550,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. ก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงแม่นําจัน หมู่ที 18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 92 ลําดับที 31   

02. ก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงแม่นําแม่เจดีย์ หมู่ที 11 ทต.แม่ขะจาน
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 99 ลําดับที 50   

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:13:52 หน้า : 126/143



03. ก่อสร้างฝายนําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 ต.ป่าก่อดํา 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที 4,5,6 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สันฝายกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข้อ
บังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน การ
เกษตร หน้าที 102 ลําดับที 63  

04 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000 บาท

 - ขนาดสันฝายกว้าง 14.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมงานขุดลอก
หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 98 ลําดับที 48 

05 ก่อสร้างเขือนป้องกันตลิง หมู่ที 11 ต.แม่คํา อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน การ
เกษตร หน้าที 96 ลําดับที 37   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันขมิน หมู่ที 1 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 83 ลําดับที 1
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02. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่องธาร หมู่ที 2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 83 ลําดับที 2

03. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยบง หมู่ที 8 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 83 ลําดับที 3  

04. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันกลาง หมู่ที 13 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 83 ลําดับที 4    

05. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหม้อใหม่ หมู่ที 19 
ต.ป่าอ้อดอนชัยอ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 84 ลําดับที 5     

06. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิงาม หมู่ที 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 84 ลําดับที 6   
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07. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดงป่าเหมียง หมู่ที 10 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 84 ลําดับที 7   

08. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวดอย หมู่ที 6 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 84 ลําดับที 8     

09. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเวียงคุ้ม หมู่ที 11 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 84 ลําดับที 9    

10. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวดอยสันติ หมู่ที 12 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 85 ลําดับที 10   

11. ขุดลอกคลองแม่สะกึน ช่วงระหว่างหมู่ที 10 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 25.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 25.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 85 ลําดับที 11 
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12. ขุดลอกลํานําแม่ข้าวต้ม ช่วงระหว่างหมู่ที 6 ต.นางแล - 
หมู่ที 16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 7.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 8.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 87 ลําดับที 14 

13. ขุดลอกลํานํางาม ช่วงระหว่างหมู่ที 11 ต.นางแล - หมู่ที 23 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 16.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 1,800.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 16.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 88 ลําดับที 15 

14. ขุดลอกลํานํานางแล ช่วงระหว่างหมู่ที 7 ต.นางแล - หมู่ที 15 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 8.50 เมตร ลึก 1.35 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 9.00 เมตร 
ลึก 2.20 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 88 ลําดับที 16 

15. ขุดลอกลํานําแม่สาด ช่วงระหว่างหมู่ที 4 ต.แม่กรณ์ - หมู่ที 21
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ช่วงที 1 สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 5.00 เมตร ลึก 1.25 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 5.35 เมตร 
ลึก 1.75 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,510.00 ลูกบาศก์เมตร 
 - ช่วงที 2 สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 9.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 2,300.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 9.20 เมตร 
ลึก 2.60 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 11,440.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทังสองช่วงไม่น้อย
กว่า 12,950 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบ
จ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 86 ลําดับที 12 
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16. ขุดลอกลํานํากรณ์ ช่วงระหว่างหมู่ที 6 ต.แม่กรณ์ - หมู่ที 11 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 12.85 เมตร ลึก 2.60 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 12.85 เมตร 
ลึก 3.20 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 87 ลําดับที 13  

17. ขุดลอกลํานําคาว ช่วงระหว่างหมู่ที 8 ต.สันกลาง - หมู่ที 8 
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 9.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 10.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 91 ลําดับที 29  

18. ขุดลอกลําห้วยร่องตุ่น ช่วงระหว่างหมู่ที 8 ต.เจริญเมือง - 
หมู่ที 3 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 5.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 6.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 92 ลําดับที 30 

19. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าแขม หมู่ที 5 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 89 ลําดับที 17    
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20. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่างิว หมู่ที 15 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 89 ลําดับที 18    

21. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองทรายทอง หมู่ที 17 ต.ป่าหุ่ง 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 89 ลําดับที 19      

22. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร้องหลอดเหนือ หมู่ที 24 ต.เมืองพาน 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 89 ลําดับที 20    

23. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่สันผักหละ หมู่ที 11 ต.เมืองพาน 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 89 ลําดับที 21    

24. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่ง หมู่ที 8 ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 90 ลําดับที 22   
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25. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที 6 ต.แม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 90 ลําดับที 23     

26. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 90 ลําดับที 24    

27. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันตะเคียน หมู่ที 15 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 90 ลําดับที 25   

28. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่ใน หมู่ที 9 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 90 ลําดับที 26    

29. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันหนองควาย หมู่ที 4 ต.ดอยงาม 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 90 ลําดับที 27     
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30. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที 5 ต.ดอยงาม อ.พาน 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 91 ลําดับที 28      

31. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที 8 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 96 ลําดับที 38

32. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีป่าแดง หมู่ที 9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 96 ลําดับที 39

33. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันทรายปู่ยี หมู่ที 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 96 ลําดับที 40  

34. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านจ้องเด่น หมู่ที 10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 96 ลําดับที 41 

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:13:53 หน้า : 134/143



35. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันยาว หมู่ที 3 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 97 ลําดับที 42  

36. ขุดลอกแนวกันเขตหนองไคร้ หมู่ที 2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย  
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที 6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 6.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
ยาว 2,400.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 6.00 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 11,500.00 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 98 ลําดับที 47  

37. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าบงงาม หมู่ที 6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 97 ลําดับที 43

38. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที 2 ต.ห้วยไคร้ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 97 ลําดับที 44
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39. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 97 ลําดับที 45  

40. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งเหนือ หมู่ที 8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 97 ลําดับที 46 

41. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าไม้สีเหลือง หมู่ที 3 ต.ศรีโพธิเงิน 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 103 ลําดับที 68

42. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่องบงใต้ หมู่ที 7 ต.ศรีโพธิเงิน 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 103 ลําดับที 69

43. ขุดลอกลําเหมืองหลวง ช่วงระหว่าง หมู่ที 1,14 ต.แม่คํา - 
เขตเทศบาลตําบลสายนําคํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 4,000.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 6.00 เมตร 
ลึก 2.30 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 95 ลําดับที 36 
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44. ขุดลอกลําเหมืองสันโค้ง ช่วงระหว่างหมู่ที 10 ต.ป่าตึง - หมู่ที 1
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - ช่วงที 1 สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 4.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 4.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,620.00 ลูกบาศก์เมตร 
 - ช่วงที 2 สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 11.50 เมตร ลึก 1.10 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 11.50 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,960.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทังสองช่วงไม่น้อยกว่า 
11,580 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 93 ลําดับที 32  

45. ขุดลอกนําจัน ช่วงระหว่างหมู่ที 6 ต.ป่าตึง - หมู่ที 2 ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 20.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 20.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 94 ลําดับที 33  

46. ขุดลอกหนองซาง หมู่ที 12 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที 2 ต.ศรีคํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมพืนทีเฉลีย 6-1-00 ไร่ (10,000.00 ตารางเมตร) 
ลึก 2.50 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดพืนทีโดยเฉลียกว้าง 6-1-00 ไร่ 
(10,000.00 ตารางเมตร) ลึก 3.80 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า12,420.00 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 94 ลําดับที 34  

47. ขุดลอกลําเหมืองโป่งช้าง ช่วงระหว่างหมู่ที 14 ต.ป่าซาง - 
หมู่ที 7ต.ศรีคํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

 - สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร 
ยาว 4,000.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 6.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,950.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 95 ลําดับที 35 
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48. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเวียงคํา หมู่ที 22 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 101 ลําดับที 57  

49. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแก่นสลองคํา หมู่ที 23 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 101 ลําดับที 58 

50. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยซ้อใต้ หมู่ที 2 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 101 ลําดับที 59

51. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านชัยพัฒนา หมู่ที 16 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 101 ลําดับที 60

52. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านต้นปล้อง หมู่ที 8 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 101 ลําดับที 61 
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53. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านครึงเหนือ หมู่ที 2 ต.ครึง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 102 ลําดับที 62
54. ขุดลอกลําเหมืองหนองบัว ช่วงระหว่างหมู่ที 1 ต.เวียง - หมู่ที 4 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลียกว้าง 2.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 6,000.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลียกว้าง 3.20 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที อบจ.
เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 99 ลําดับที 49  

55. ขุดเจาะบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 99 ลําดับที 51 

56. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที 2 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 100 ลําดับที 52  

57. ขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที 7
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 100 ลําดับที 53 
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58. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเทอดไทย  หมู่ที 1 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 100 ลําดับที 54 

59. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที 6 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 100 ลําดับที 55 

60. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่หม้อ หมู่ที 7 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 100 ลําดับที 56 

61. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันกอง หมู่ที 2 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 102 ลําดับที 64

62. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่ง หมู่ที 3 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

- ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 102 ลําดับที 65 
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63. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโรงช้างเหนือ หมู่ที 5 ต.โรงช้าง 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 103 ลําดับที 66 

64. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีมงคล หมู่ที 2 ต.ศรีโพธิเงิน อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

จํานวน 450,000 บาท

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลีย 100.1 - 150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 ผ.04 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 
การเกษตร หน้าที 103 ลําดับที 67 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 84,474,800 บาท
งบกลาง รวม 84,474,800 บาท
งบกลาง รวม 84,474,800 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 14,379,800 บาท

01 ตังไว้ 6,379,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้น หนีเงินกู้ 
กสอ. งวดที 5 จํานวนเงินกู้ทังสิน 95,698,478.- บาท ตามสัญญา
เงินกู้ เลขที 371/2555 ลงวันที 23 สิงหาคม 2555 เพือดําเนินการ
ตามโครงการจัดทําบริการสาธารณะบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพืนทีจํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนีเงินกู้
15 ปี (กองคลัง)  

02 ตังไว้ 3,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นหนีเงินกู้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย งวดที 5 ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที
30 กันยายน 2553 โครงการกู้เงินเพือก่อสร้างอาคารสํานักงานและ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 20 ปี โดยปลอดชําระเงินต้น 
3 ปีแรก จ่ายชําระค่าดอกเบียทุกเดือน  (กองคลัง) 

03 ตังไว้ 5,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นหนีเงินกู้ 
ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง งวดที 6 ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที 
24 มิถุนายน 2556 โครงการเพือพัฒนาท้องถินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รวม 19 โครงการ ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 
10 งวด/ปี (กองคลัง)
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 2,500,000 บาท
01 ตังไว้ 800,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย
หนีเงินกู้ กสอ. ตามสัญญาเงินกู้ เลขที 371/2555 ลงวันที 23 
สิงหาคม 2555 เพือดําเนินการตามโครงการจัดทําบริการสาธารณะ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที จํานวน 
71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนีเงินกู้ 15 ปี  (กองคลัง)

02 ตังไว้ 1,100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย
หนีเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย ตามสัญญากู้เงิน 
ลงวันที 30 กันยายน 2553 โครงการกู้เงินเพือก่อสร้างอาคาร
สํานักงานและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 20 ปี 
โดยปลอดชําระเงินต้น 3 ปีแรก (กองคลัง) 

03 ตังไว้ 600,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียหนีเงินกู้ 
ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที 
24 มิถุนายน 2556 โครงการเพือพัฒนาท้องถิน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 10 ปี (กองคลัง) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 5 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 
12 กรกฎาคม 2547 ข้อ 3 และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
(กองการเจ้าหน้าที) 

สํารองจ่าย จํานวน 53,750,000 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน
(กองช่าง ตังไว้ 45,750,000.-บาท )
(กองป้องกันและบรรเทาฯ ตังไว้ 8,000,000.-บาท)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
01 ค่าบํารุงสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 695,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพือส่งเสริมกิจการ และการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นสมาชิก ในอัตราร้อยละ 0.1 
ของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 (กองคลัง) 
02 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟืนฟูสมรรถภาพทีจําเป็น
ต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0891.3/ว1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554) 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 3 
แผนงาน สาธารณสุข รายการที 3 หน้า 105)  
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03 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 ) 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 4 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ รายการที 4 หน้า 25)  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ เช่น เงินช่วยค่าทําศพ กรณีข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทีเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ (กองการเจ้าหน้าทีฯ) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 6,950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2515 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546 ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน  (กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบียหวัดบํานาญของราชการส่วนท้องถิน (กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จตกทอดให้กับ
ลูกจ้างประจําในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองคลัง) 
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