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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 790,602,315.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 500,143,005.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 178,647,490.08 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ รวม 
17,187,150.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 4,700,000.00 
บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 104,025,235.73 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 1,010,257,405.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 46,629,370.80 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 12,343,160.87 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 8,733,724.93 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 718,631.93 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 215,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 653,033,595.59 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 288,583,921.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 115,637,220.69 บาท



(3) รายจ่ายจริง จํานวน 708,246,242.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 79,546,754.12 บาท

งบบุคลากร จํานวน 153,217,147.34 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 375,996,351.11 บาท

งบลงทุน จํานวน 85,156,990.16 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 14,329,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 95,660,499.19 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 37,671,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 43,733,345.03 43,000,000.00 44,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

11,965,161.18 7,000,000.00 9,000,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,054,344.14 5,305,000.00 7,505,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,367,366.33 600,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากทุน 593,715.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 64,713,931.68 55,915,000.00 60,915,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 652,611,857.06 639,085,000.00 660,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

652,611,857.06 639,085,000.00 660,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 278,082,601.00 285,000,000.00 418,288,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

278,082,601.00 285,000,000.00 418,288,000.00

รวม 995,408,389.74 980,000,000.00 1,139,203,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 77,129,905.88 84,474,800.00 96,347,865.00

งบบุคลากร 140,634,942.00 182,556,924.00 196,383,300.00

งบดําเนินงาน 338,677,807.71 463,285,674.00 646,365,455.00

งบลงทุน 81,280,939.00 239,052,602.00 178,508,280.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 100,000.00 300,000.00

งบเงินอุดหนุน 8,900,400.00 10,530,000.00 7,969,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 646,623,994.59 980,000,000.00 1,125,874,500.00

รวม 646,623,994.59 980,000,000.00 1,125,874,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 191,479,550

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,409,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 137,165,075

แผนงานสาธารณสุข 8,755,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 500,000

แผนงานเคหะและชุมชน 12,250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 327,620,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 57,706,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 263,890,710

แผนงานการเกษตร 14,750,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 96,347,865

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,125,874,500



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 40,720,900 8,026,800 18,160,800 66,908,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 12,109,800 0 0 12,109,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 28,611,100 8,026,800 18,160,800 54,798,700

งบดําเนินงาน 85,454,900 3,377,400 30,088,000 118,920,300
    ค่าตอบแทน 2,074,900 820,400 25,553,000 28,448,300

    ค่าใช้สอย 71,916,400 1,859,000 2,436,000 76,211,400

    ค่าวัสดุ 4,913,600 628,000 1,950,000 7,491,600

    ค่าสาธารณูปโภค 6,550,000 70,000 149,000 6,769,000

งบลงทุน 4,774,550 104,200 772,000 5,650,750
    ค่าครุภัณฑ์ 4,774,550 104,200 672,000 5,550,750

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 100,000

                              รวม 130,950,350 11,508,400 49,020,800 191,479,550

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 7,946,800 0 7,946,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,946,800 0 7,946,800

งบดําเนินงาน 2,058,400 2,615,500 4,673,900
    ค่าตอบแทน 703,400 0 703,400

    ค่าใช้สอย 450,000 2,615,500 3,065,500

    ค่าวัสดุ 855,000 0 855,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000

งบลงทุน 2,788,700 0 2,788,700
    ค่าครุภัณฑ์ 2,788,700 0 2,788,700

                              รวม 12,793,900 2,615,500 15,409,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 16,265,800 0 50,025,100 66,290,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 16,265,800 0 50,025,100 66,290,900

งบดําเนินงาน 8,141,700 1,810,357 55,254,258 65,206,315
    ค่าตอบแทน 950,200 0 200,000 1,150,200

    ค่าใช้สอย 5,085,000 1,224,000 55,054,258 61,363,258

    ค่าวัสดุ 1,646,500 586,357 0 2,232,857

    ค่าสาธารณูปโภค 460,000 0 0 460,000

งบลงทุน 541,160 0 3,082,100 3,623,260
    ค่าครุภัณฑ์ 541,160 0 2,882,100 3,423,260

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 2,044,600 0 0 2,044,600
    เงินอุดหนุน 2,044,600 0 0 2,044,600

                              รวม 26,993,260 1,810,357 108,361,458 137,165,075

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 8,655,000 8,655,000
    ค่าใช้สอย 8,655,000 8,655,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                              รวม 8,755,000 8,755,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 500,000 500,000
    ค่าใช้สอย 500,000 500,000

                              รวม 500,000 500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 4/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 0 2,750,000 2,750,000
    ค่าใช้สอย 0 0 2,750,000 2,750,000

งบลงทุน 7,500,000 1,000,000 1,000,000 9,500,000
    ค่าครุภัณฑ์ 7,000,000 0 0 7,000,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000

                              รวม 7,500,000 1,000,000 3,750,000 12,250,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 10,056,200 0 10,056,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,056,200 0 10,056,200

งบดําเนินงาน 302,432,800 12,000,000 314,432,800
    ค่าตอบแทน 300,452,800 0 300,452,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 5/9



งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

    ค่าใช้สอย 1,340,000 12,000,000 13,340,000

    ค่าวัสดุ 600,000 0 600,000

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบลงทุน 106,000 1,000,000 1,106,000
    ค่าครุภัณฑ์ 106,000 0 106,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,000,000 1,000,000

งบรายจ่ายอื่น 0 300,000 300,000
    รายจ่ายอื่น 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,725,000 1,725,000
    เงินอุดหนุน 0 1,725,000 1,725,000

                              รวม 312,595,000 15,025,000 327,620,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 3,953,400 0 0 3,953,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,953,400 0 0 3,953,400

งบดําเนินงาน 7,007,000 8,550,000 30,296,500 45,853,500
    ค่าใช้สอย 3,362,000 8,550,000 30,296,500 42,208,500

    ค่าสาธารณูปโภค 3,645,000 0 0 3,645,000

งบลงทุน 700,000 0 3,500,000 4,200,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 700,000 0 3,500,000 4,200,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,000,000 700,000 3,700,000
    เงินอุดหนุน 0 3,000,000 700,000 3,700,000

                              รวม 11,660,400 11,550,000 34,496,500 57,706,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 41,227,500 0 41,227,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 41,227,500 0 41,227,500

งบดําเนินงาน 84,523,640 0 84,523,640
    ค่าตอบแทน 1,428,000 0 1,428,000

    ค่าใช้สอย 13,600,000 0 13,600,000

    ค่าวัสดุ 69,413,940 0 69,413,940

    ค่าสาธารณูปโภค 81,700 0 81,700

งบลงทุน 41,730,570 96,409,000 138,139,570
    ค่าครุภัณฑ์ 41,730,570 0 41,730,570

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 96,409,000 96,409,000

                              รวม 167,481,710 96,409,000 263,890,710

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 500,000 350,000 850,000
    ค่าใช้สอย 500,000 350,000 850,000

งบลงทุน 0 13,500,000 13,500,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 13,500,000 13,500,000

งบเงินอุดหนุน 400,000 0 400,000
    เงินอุดหนุน 400,000 0 400,000

                              รวม 900,000 13,850,000 14,750,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 96,347,865 96,347,865
    งบกลาง 96,347,865 96,347,865

                              รวม 96,347,865 96,347,865

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 191,479,550

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,409,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 137,165,075

แผนงานสาธารณสุข 8,755,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 500,000

แผนงานเคหะและชุมชน 12,250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 327,620,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 57,706,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 263,890,710

แผนงานการเกษตร 14,750,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 96,347,865

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,125,874,500

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 และมาตรา 45/1 จึง
ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และโดยอนุมัติของนายก
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,125,874,500 
บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,125,874,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมี
หน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเทอดเกียรติ  สุกใส)

ตําแหนง ปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดเชียงราย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 38,009,765.88 41,549,703.00 29,867,451.36 30,000,000.00 0.00 % 30,000,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 11,995,652.20 13,332,228.66 13,865,893.67 13,000,000.00 7.69 % 14,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 50,005,418.08 54,881,931.66 43,733,345.03 43,000,000.00 44,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 2,471,838.17 3,905,718.96 5,149,476.56 4,000,000.00 25.00 % 5,000,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 5,802,407.92 2,922,175.95 6,815,684.62 3,000,000.00 33.33 % 4,000,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,274,246.09 6,827,894.91 11,965,161.18 7,000,000.00 9,000,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 6,002,259.59 4,820,599.89 6,228,744.14 5,000,000.00 20.00 % 6,000,000.00
     ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 556,160.00 904,640.00 825,600.00 300,000.00 400.00 % 1,500,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,558,419.59 5,725,239.89 7,054,344.14 5,305,000.00 7,505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 1,503,700.00 1,874,800.00 1,045,600.00 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 109,540.00 1,531,582.60 321,766.33 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,613,240.00 3,406,382.60 1,367,366.33 600,000.00 400,000.00

หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 300.00 593,715.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 300.00 593,715.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 367,977,085.24 429,507,937.03 416,059,034.77 411,000,000.00 2.19 % 420,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 138,237,831.22 153,145,224.38 156,884,210.80 153,000,000.00 2.61 % 157,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 66,952,575.44 74,938,291.59 75,513,641.95 74,085,000.00 7.98 % 80,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 2,760,232.81 2,918,805.61 4,154,969.54 1,000,000.00 200.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 575,927,724.71 660,510,258.61 652,611,857.06 639,085,000.00 660,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

92,202,445.00 273,553,627.00 278,082,601.00 285,000,000.00 46.77 % 418,288,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 92,202,445.00 273,553,627.00 278,082,601.00 285,000,000.00 418,288,000.00
รวมทุกหมวด 734,581,493.47 1,004,905,634.67 995,408,389.74 980,000,000.00 1,139,203,000.00

หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,139,203,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 44,000,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 30,000,000 บาท

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 14,000,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 9,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 5,000,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 4,000,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 7,505,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 6,000,000 บาท

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 1,500,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 400,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 300,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 660,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 420,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 157,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 80,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 3,000,000 บาท

หน้า : 1/2



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 418,288,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 418,288,000 บาท

หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 81,300.00 0.00 0.00 882,900.00 100 % 1,765,800

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 21,048.00 0.00 0.00 195,000.00 100 % 390,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 21,048.00 0.00 0.00 195,000.00 100 % 390,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด

55,166.00 0.00 0.00 449,760.00 100 % 899,520

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

8,617,809.00 8,431,200.00 8,431,200.00 8,664,480.00 0 % 8,664,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,796,371.00 8,431,200.00 8,431,200.00 10,387,140.00 12,109,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 15,970,721.00 15,905,262.00 17,408,725.00 19,167,640.00 6.29 % 20,374,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 533,404.00 394,010.00 509,285.00 625,956.00 9.69 % 686,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย

หน้า : 1/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 367,980.00 394,800.00 476,825.00 582,000.00 0 % 582,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 437,180.00 447,780.00 471,715.00 227,480.00 5.72 % 240,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 6,065,686.00 6,207,498.00 5,552,387.00 7,430,820.00 -12.59 % 6,495,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 322,333.00 275,750.00 206,448.00 240,468.00 -3.27 % 232,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 23,697,304.00 23,625,100.00 24,625,385.00 28,274,364.00 28,611,100

รวมงบบุคลากร 32,493,675.00 32,056,300.00 33,056,585.00 38,661,504.00 40,720,900
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

151,100.00 118,550.00 152,150.00 390,000.00 -48.72 % 200,000

คาเบี้ยประชุม 3,437.50 5,500.00 3,125.00 40,000.00 -25 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 124,940.00 211,060.00 118,490.00 229,650.00 -8.56 % 210,000

คาเชาบ้าน 652,900.00 873,401.00 957,300.00 1,088,108.00 19.11 % 1,296,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 127,495.00 171,676.75 168,694.00 237,900.00 42.45 % 338,900

รวมค่าตอบแทน 1,059,872.50 1,380,187.75 1,399,759.00 1,985,658.00 2,074,900

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,205,894.15 8,093,243.93 6,362,918.20 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 8,469,800.00 67.42 % 14,180,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 436,575.00 232,650.00 406,775.00 628,000.00 75.16 % 1,100,000

หน้า : 2/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

      2.3.15 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

      2.3.16 โครงการสงเสริมความเสมอภาค
ทางการเมือง

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

01 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -4.27 % 1,436,000

02 คาของขวัญ ของรางวัล 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -44.44 % 10,000

03 คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 160,000.00 31,150 % 50,000,000

04  โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

05 คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 2,491,260.00 0.35 % 2,500,000

06 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

07 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Quality of work life)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

08 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการสา
ธารณะอบจ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 392,510.00 -100 % 0

08 โครงการสงเสริมความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ
.เชียงรายและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

หน้า : 3/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

09 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
บุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด

0.00 0.00 0.00 375,320.00 -100 % 0

09 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
บุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

10 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถ
นะการปฎิบัติงานของบุคลากร อบจ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 390,910.00 -10.47 % 350,000

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพของข้าราชการองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภา องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 450,350.00 11.02 % 500,000

12 โครงการสงเสริมความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ
.เชียงรายและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

2.3.1  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 463,364.62 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,145,076.50 0.00 0 % 0

2.3.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0.00 766,814.98 0.00 0.00 0 % 0

2.3.10 โครงการฝึกอบรมกลุมพลังมวลชน
คุณธรรมจริยธรรม เยาวชนคนรุนใหม 
ประจําปีงบประมาณ 2559

102,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 4/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2.3.10 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 876,260.00 0.00 0 % 0

2.3.10 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2560

0.00 77,170.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.11 โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง 0.00 148,500.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.11 โครงการฝึกอบรมการให้บริการของ
กลุม
ผู้ประกอบอาชีพให้บริการนักทองเที่ยว

81,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มศักยภาพ
ของข้าราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 442,650.00 0.00 0 % 0

2.3.12 คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 1,958,240.48 0.00 0 % 0

2.3.12 โครงการจัดกิจกรรมวัน Big 
Cleaning Day 
อบจ.เชียงราย

0.00 3,140.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 5/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2.3.12 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2559

113,055.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารของราชการ ประจําปี
งบประมาณ
2559

29,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.13 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

0.00 83,425.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.13 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

0.00 0.00 58,380.00 0.00 0 % 0

2.3.14 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

80,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.14 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 0.00 83,425.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.14 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) 

0.00 0.00 59,400.00 0.00 0 % 0

2.3.15 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การ
พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัด
บริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย"

0.00 0.00 269,400.00 0.00 0 % 0

2.3.15 โครงการสงเสริมความเสมอภาคทาง
การเมือง

0.00 83,425.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 6/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2.3.16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
อบจ.เชียงราย

0.00 0.00 651,500.00 0.00 0 % 0

2.3.16 โครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง

0.00 83,425.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.17 โครงการสงเสริมเครื่อขายการมีสวน
รวมในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 292,025.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.17 โครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง

60,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.17 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้าง
สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย"

0.00 0.00 363,368.00 0.00 0 % 0

2.3.18 โครงการสงเสริมเครือขายการมีสวน
รวม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

60,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.18 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

0.00 85,225.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.19 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.19 โครงการเสริมสร้างชุมชนแหงความ
สามัคคี

0.00 85,225.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.2  คาของขวัญ ของรางวัล 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 7/211
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2.3.20 โครงการเสริมสร้างเครือขายชุมชน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 83,425.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.20 โครงการเสริมสร้างชุมชนแหงความ
สามัคคี

60,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.21 โครงการสงเสริมความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายรัฐธรรมนูญกับองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0.00 83,425.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.21 โครงการสร้างเครือขายชุมชนเพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น อําเภอแมจัน/อําเภอแมฟ้าหลวง

60,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.22  คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา

0.00 1,938,167.35 0.00 0.00 0 % 0

2.3.23  โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 2,205,523.98 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.23 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาความ
รู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

0.00 108,458.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.24 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

0.00 54,670.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.24 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาความ
รู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

218,994.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.3.25 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

49,962.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.25 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of work life) 

0.00 48,260.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.26 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การ
พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัด
บริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย"

0.00 791,685.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.26 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of work life) หลักสูตร 
"ฝึกอบรม
และซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย"

87,004.30 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.27 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การ
พัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการ
สาธารณะ 
อบจ.เชียงราย"

1,224,745.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากรอบจ.เชียงราย

0.00 553,440.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.3.28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากรอบจ.เชียงราย ประจําปี 
2559

552,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.28 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงาน บุคลากร อบจ
.เชียงราย"

0.00 88,330.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.29 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้าง
สมรรถนะ
การปฏิบัติงาน บุคลากร อบจ.เชียงราย"

224,546.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.4  โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 12,700.00 0.00 0 % 0

2.3.4  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2560

0.00 10,500.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.4 โครงการบริหารจัดการทาเรือเชียงของ 12,898.95 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.5  โครงการวันท้องถิ่นไทย 11,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.5 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้
เสพยาเสพติด
หลักสูตร การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธี
ชุมชนบําบัด
ประจําปีงบประมาณ 2560

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.6 โครงการอบรมความรู้เยาวชนในสถาน
ศึกษาในเขตที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 233,600.00 0.00 0 % 0
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2.3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุม
ประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปี 2560

0.00 235,500.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.7 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้
เสพยาเสพติด
หลักสูตร การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธี
ชุมชนบําบัด
ประจําปีงบประมาณ 2559

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.7 โครงการสร้างเครือขาย อบจ.เชียงราย
และ
สถานพินิจสานใจ หวงใยเด็กและเยาวชน
เชียงราย
"ต้านภัยยาเสพติด" ประจําปี 2560

0.00 231,775.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.8 โครงการฝึกอบรมกลุมพลังเยาวชนคน
รุนใหม 
มีคุณธรรม จริยธรรม หางไกลยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ 2560

0.00 238,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุม
ประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

261,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.8 โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

0.00 0.00 22,600.00 0.00 0 % 0

2.3.9 โครงการฝึกอบรมการให้บริการของ
กลุม
ผู้ประกอบอาชีพให้บริการนักทองเที่ยว หลัก
สูตรสามล้อสองแถวเชียงรายกับการให้
บริการที่เป็นเลิศ

0.00 29,850.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.9 โครงการสร้างเครือขาย อบจ.เชียงราย
และ
สถานพินิจสานใจ หวงใยเด็กและเยาวชน
เชียงราย
"ต้านภัยยาเสพติด"

203,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.3.9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
นําท้องถิ่น
ในการมีสวนรวมพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 984,120.00 0.00 0 % 0
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อบรมเผยแพรความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชและการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน

0.00 646,772.30 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 423,112.15 430,050.84 257,737.09 920,000.00 -10.87 % 820,000

รวมค่าใช้สอย 11,737,245.15 15,890,002.40 14,104,725.27 16,116,150.00 71,916,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,805,537.00 1,627,163.00 1,719,507.00 1,625,000.00 -7.69 % 1,500,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 851,137.00 729,264.00 710,364.00 1,073,000.00 -45.95 % 580,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 113,771.50 130,100.00 80,119.50 13,000.00 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 517,614.75 518,210.22 506,533.30 854,500.00 56.07 % 1,333,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,358,519.00 1,736,316.50 1,448,710.00 1,800,000.00 -16.67 % 1,500,000

รวมค่าวัสดุ 4,646,579.25 4,751,053.72 4,465,233.80 5,365,500.00 4,913,600

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,391,502.24 4,268,175.74 2,587,923.04 4,500,000.00 11.11 % 5,000,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 241,426.61 184,664.54 238,390.86 500,000.00 0 % 500,000

คาบริการโทรศัพท์ 110,908.41 73,634.88 82,915.94 110,000.00 18.18 % 130,000

คาบริการไปรษณีย์ 453,629.00 569,331.00 402,882.00 640,000.00 -6.25 % 600,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 241,632.00 249,242.80 235,459.50 270,000.00 18.52 % 320,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,439,098.26 5,345,048.96 3,547,571.34 6,020,000.00 6,550,000
รวมงบดําเนินงาน 22,882,795.16 27,366,292.83 23,517,289.41 29,487,308.00 85,454,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,200

01 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 24,500.00 -100 % 0

02 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500

03 มานกันแสงยูวี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

04 โต๊ะประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,500

05 เก้าอี้ประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,500

06 เครื่องทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,200

07 พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,650

1.1.1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0.00 0.00 19,400.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 เก้าอี้แบบมีพนักพิง 0.00 5,280.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 ชั้นวางโชว์หนังสือแบบทรงเอียง 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0
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1.1.3 ตู้เก็บเอกสาร 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับนั่งอานหนังสือ 0.00 0.00 5,700.00 0.00 0 % 0

1.1.4 ชั้นวางหนังสือทรงตั้ง 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

1.1.4 ตู้เก็บเอกสาร 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 

0.00 17,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 32,400.00 0.00 0 % 0

1.1.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 20,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0 % 0

1.1.7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 16,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 27,250.00 0.00 0 % 0

1.1.8 เครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0 % 0

1.1.8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 83,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

0.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0

1.1.9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 55,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,288,000

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 829,000

03 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,050,000
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 1.2.1 เครื่องผสมสัญญาณความถี่เสียง 0.00 0.00 145,000.00 0.00 0 % 0

01 ลําโพง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

1.2.1 ชุดเพาเวอร์แอมป์ 0.00 51,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2 ลําโพง  0.00 69,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2 ลําโพงติดผนัง 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

1.2.3 มิกเซอร์  0.00 41,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.3 ลําโพงห้องบันทึกเสียง 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

1.2.4 เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 58,500.00 0.00 0 % 0

1.2.4 ลําโพง พร้อมขาตั้ง 0.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.5 พาวเวอร์มิกเซอร์  0.00 58,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 เลนส์กล้องถายรูป ขนาด 17-40 mm 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

02 กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 47,400.00 -100 % 0

1.1.1 กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 51,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 เลนส์กล้องถายภาพ 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 แฟลตกล้องถายภาพ 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 ไมโครโฟนไร้สาย 17,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.3.1 กล้อง DSLR (ถายวีดีโอและภาพนิ่ง) 0.00 0.00 135,000.00 0.00 0 % 0

1.3.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 16/211
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ 
แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

01 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

02 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 64,000.00 -100 % 0

03 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

03 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 12,900.00 -100 % 0

04 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

05 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

06 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0

07 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

08 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา 

0.00 0.00 0.00 5,200.00 -100 % 0

หน้า : 17/211
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09 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1

45,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

45,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1

45,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

14,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

7,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า 6,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.7 เครื่องสํารองไฟฟ้า 6,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0.00 201,600.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี

0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

1.4.15 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 0.00 0.00 56,595.00 0.00 0 % 0

1.4.16 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์
หรือชนิด LED สี

0.00 0.00 16,800.00 0.00 0 % 0
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1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0.00 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0.00 144,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.21 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0.00 0.00 43,600.00 0.00 0 % 0

1.4.22 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์
หรือชนิด LED สี

0.00 0.00 16,800.00 0.00 0 % 0

1.4.23 เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0

1.4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 19,700.00 0.00 0 % 0

1.4.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 13,750.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง

0.00 0.00 1,600.00 0.00 0 % 0

1.4.5 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 3

0.00 0.00 64,000.00 0.00 0 % 0

10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0
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อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 21,700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 272,850.00 879,330.00 953,185.00 311,800.00 4,774,550

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2.1.1 โครงการกอสร้างศูนย์ข้อมูลขาวสาร 
อบจ.เชียงราย

0.00 191,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1.1 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขาวสาร
ของ อบจ.เชียงราย

0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 191,000.00 149,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 272,850.00 1,070,330.00 1,102,185.00 311,800.00 4,774,550
รวมงานบริหารทั่วไป 55,649,320.16 60,492,922.83 57,676,059.41 68,460,612.00 130,950,350

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,132,937.00 5,728,975.00 5,965,804.00 6,138,120.00 4.34 % 6,404,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 86,684.00 72,420.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 107,700.00 121,200.00 112,032.00 121,200.00 0 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,005,360.00 1,113,240.00 1,150,940.00 1,208,448.00 3.54 % 1,251,200
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 175,450.00 188,000.00 188,000.00 192,000.00 -4.95 % 182,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,508,131.00 7,223,835.00 7,483,976.00 7,726,968.00 8,026,800
รวมงบบุคลากร 6,508,131.00 7,223,835.00 7,483,976.00 7,726,968.00 8,026,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 129,750.00 135,300.00 149,970.00 210,000.00 -28.57 % 150,000

คาเชาบ้าน 422,655.00 447,180.00 507,451.00 519,600.00 16.17 % 603,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 45,620.00 39,950.00 38,456.75 91,000.00 -26.59 % 66,800

รวมค่าตอบแทน 598,025.00 622,430.00 695,877.75 820,600.00 820,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 129,300.00 205,400.00 140,050.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 542,000.00 1.48 % 550,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 158,000.00 -5.06 % 150,000
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02 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 559,000

02 โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแก้ไขปัญหา
และสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

03 โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแก้ไขปัญหา
และสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(Chiangrai Clinic Center)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดทํา
แผนชุมชน

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

04 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

04 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0

2.2.1  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 101,938.00 187,120.00 136,044.89 0.00 0 % 0
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2.2.2 โครงการตรวจติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
อบจ.เชียงราย

41,900.00 49,950.00 65,400.00 0.00 0 % 0

2.2.3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ
.เชียงราย

194,361.00 169,276.00 119,850.00 0.00 0 % 0

2.2.4 โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 63,000.00 0.00 0 % 0

2.2.4 โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 92,700.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.5 โครงการนํารองการสร้างและพัฒนา
เครือขาย
      การประสานแผนและงบประมาณทาง
การศึกษา
      ของ อปท.ระดับจังหวัด

411,195.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดทํา
แผนชุมชน

0.00 87,760.00 120,000.00 0.00 0 % 0

2.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 338,330.00 0.00 0 % 0
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2.2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
เพิ่มศักยภาพใน
การจัดทําแผนชุมชน

122,855.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,003.00 185,420.00 133,470.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,031,552.00 977,626.00 1,116,144.89 1,750,000.00 1,859,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 124,723.00 249,984.00 178,579.00 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 10,000.00 14,967.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 64,841.84 88,619.19 91,746.97 168,000.00 0 % 168,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,980.00 199,170.00 157,380.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 279,544.84 547,773.19 442,672.97 638,000.00 628,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 34,544.59 30,206.22 29,675.56 40,000.00 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,692.00 15,408.00 14,124.00 23,600.00 27.12 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 51,236.59 45,614.22 43,799.56 63,600.00 70,000
รวมงบดําเนินงาน 1,960,358.43 2,193,443.41 2,298,495.17 3,272,200.00 3,377,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1.1 โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.2.1 กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

85,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

  1.1.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 1.2.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0 % 0

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

02 เครื่องสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

02 เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 
0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

03 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,800

04 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,400

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0.00 86,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 110,000.00 106,400.00 35,000.00 55,500.00 104,200

รวมงบลงทุน 110,000.00 106,400.00 35,000.00 55,500.00 104,200
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 8,578,489.43 9,523,678.41 9,817,471.17 11,054,668.00 11,508,400
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 10,536,856.00 11,395,951.00 12,472,131.00 14,379,080.00 2.14 % 14,686,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 122,029.00 149,304.00 166,130.00 152,563.00 99.52 % 304,400

เงินประจําตําแหนง 175,725.00 224,400.00 224,400.00 224,400.00 0 % 224,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,840,241.00 1,800,568.00 1,616,531.00 2,621,101.00 5.23 % 2,758,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 152,287.00 118,900.00 62,953.00 176,012.00 6.24 % 187,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,827,138.00 13,689,123.00 14,542,145.00 17,553,156.00 18,160,800

รวมงบบุคลากร 12,827,138.00 13,689,123.00 14,542,145.00 17,553,156.00 18,160,800
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 11,900.00 32,200.00 22,531,411.00 6.52 % 24,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 171,820.00 235,020.00 274,990.00 542,000.00 -16.97 % 450,000

คาเชาบ้าน 523,277.00 629,186.00 643,200.00 693,825.00 44.42 % 1,002,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 86,975.00 101,670.00 126,456.75 166,100.00 -39.19 % 101,000

รวมค่าตอบแทน 782,072.00 977,776.00 1,076,846.75 23,933,336.00 25,553,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 276,269.79 284,029.64 863,957.76 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 1,609,600.00 4.75 % 1,686,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 290,000.00 -13.79 % 250,000

02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

03 โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการ
ทุจริตด้านพัสดุ

0.00 0.00 0.00 91,000.00 9.89 % 100,000

2.2.1  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 74,400.00 117,589.90 84,593.63 0.00 0 % 0

2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและ

77,872.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 97,732.00 136,200.00 0.00 0 % 0

2.2.3 โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกัน
การทุจริตด้านพัสดุ

0.00 0.00 88,500.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 128,130.62 65,600.00 72,570.00 190,770.00 4.84 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าใช้สอย 556,672.41 564,951.54 1,245,821.39 2,381,370.00 2,436,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 741,897.00 844,915.00 653,217.00 846,000.00 2.84 % 870,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 89,984.00 120,294.00 87,660.00 112,000.00 7.14 % 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 81,458.37 86,198.86 63,547.66 163,600.00 10.02 % 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 439,995.00 529,690.00 477,245.00 680,000.00 14.71 % 780,000

รวมค่าวัสดุ 1,353,334.37 1,581,097.86 1,281,669.66 1,801,600.00 1,950,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 31,976.56 30,669.61 34,622.54 44,000.00 0 % 44,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,384.00 60,219.60 80,025.30 105,000.00 0 % 105,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 65,360.56 90,889.21 114,647.84 149,000.00 149,000
รวมงบดําเนินงาน 2,757,439.34 3,214,714.61 3,718,985.64 28,265,306.00 30,088,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 ตู้เหล็กบานกระจก 0.00 0.00 0.00 27,600.00 -100 % 0

01 ตู้แหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500

02 เครื่องคิดเลข พิมพ์กระดาษ 14 หลัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,800

02 ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

03 เครื่องโทรสาร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

03 ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

04 เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,200

1.1.1 ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน (ฐานรางลอย) 0.00 859,200.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0 % 0

1.1.2 ตู้นิรภัย 0.00 26,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0 % 0

1.1.3 ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

1.1.4 ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 0.00 0.00 32,130.00 0.00 0 % 0

1.1.5 ตู้เหล็กบานกระจก 4 ฟุต 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 708,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.2.1 กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01 โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้คา
ธรรมเนียมบํารุง องค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

02 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

03 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,500

04 เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 47,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
แบบที่ 1

228,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 21,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 เครื่องพิมพ์ Mulitfunction แบบฉีด
หมึก Inkjet 

7,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 30,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0.00 283,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0.00 218,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 

0.00 39,250.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 

0.00 39,250.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.2.5 เครื่องพิมพ์ Mulitfunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

0.00 7,650.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.7 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1

0.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 15,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.3.1 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1

0.00 0.00 19,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 370,700.00 1,540,150.00 165,130.00 802,100.00 672,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 คาชดเชยงานกอสร้างตามสัญญาปรับ
ราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000
รวมงบลงทุน 370,700.00 1,540,150.00 165,130.00 802,100.00 772,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0.00 222,437.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 222,437.00 0.00 0.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 222,437.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 15,955,277.34 18,666,424.61 18,426,260.64 46,620,562.00 49,020,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 80,183,086.93 88,683,025.85 85,919,791.22 126,135,842.00 191,479,550

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,133,036.00 3,659,611.00 3,982,230.00 4,234,960.00 11.25 % 4,711,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 17,129.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 47,966.00 101,700.00 103,200.00 103,200.00 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,322,074.00 2,462,199.00 2,177,620.00 2,817,776.00 1.27 % 2,853,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 173,596.00 168,142.00 156,930.00 214,404.00 -1.31 % 211,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,693,801.00 6,458,852.00 6,487,180.00 7,437,540.00 7,946,800
รวมงบบุคลากร 5,693,801.00 6,458,852.00 6,487,180.00 7,437,540.00 7,946,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 56,460.00 4,600.00 30,980.00 50,000.00 100 % 100,000

คาเชาบ้าน 156,300.00 287,312.00 311,967.74 381,100.00 35.4 % 516,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 37,760.00 49,760.00 42,080.00 76,800.00 13.8 % 87,400

รวมค่าตอบแทน 250,520.00 341,672.00 385,027.74 507,900.00 703,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 57,817.00 527,247.00 34,677.76 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 2.2.1  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 230,170.75 0.00 0.00 0 % 0

01 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -66.67 % 300,000

2.2.1  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 996,738.00 0.00 162,280.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,511.57 44,964.00 29,067.08 91,200.00 9.65 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,075,066.57 802,381.75 226,024.84 1,041,200.00 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,749.00 63,759.00 47,649.80 70,000.00 14.29 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,150.00 29,726.00 24,334.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,400.00 179,920.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 103,690.70 84,959.66 138,559.67 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,800.00 57,600.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 99,000.00 99,970.00 96,030.00 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,540.00 73,290.00 33,345.00 117,600.00 -19.22 % 95,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 420,500.00 -64.33 % 150,000

วัสดุสนาม 0.00 151,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุอื่น 0.00 0.00 4,800.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 377,329.70 740,224.66 344,718.47 1,188,100.00 855,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 12,292.10 11,344.13 6,557.56 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 7,703.99 14,124.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,292.10 19,048.12 20,681.56 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 1,715,208.37 1,903,326.53 976,452.61 2,787,200.00 2,058,400
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
0.00 0.00 0.00 28,600.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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02 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
0.00 0.00 0.00 80,892.00 -100 % 0

1.1.7 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0

1.1.8 เครื่องโทรศัพท์ 0.00 0.00 3,960.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

01 หุนฝึกชวยชีวิตขึ้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว 
(หุน CPR) 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

02 เครื่องชวยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
(AED Trainer)

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4 
ประตู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

01 เรือกู้ภัยท้องแบน
0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

01 เครื่องอัดอากาศ 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0

หน้า : 35/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.3.1 เครื่องเสียงพร้อมลําโพงและ
ไมโครโฟน

0.00 0.00 16,900.00 0.00 0 % 0

1.3.2 เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ ระบบ 
VHF

0.00 0.00 57,780.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
Action camera

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,200

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

01 เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่อง
ชวยหายใจ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

01 ชุดถังอากาศชวยหายใจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.6.1 เครื่องทําน้ําเย็น 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

01 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
0.00 0.00 0.00 787,000.00 -100 % 0

01 ชุดผจญเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
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ครุภัณฑ์สํารวจ

01 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 184,000

02 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

03 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

68,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

0.00 43,600.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet) 

0.00 7,650.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 20,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

0.00 0.00 87,200.00 0.00 0 % 0
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1.8.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

1.8.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet)

0.00 0.00 7,650.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,200.00 77,550.00 206,090.00 2,000,492.00 2,788,700

รวมงบลงทุน 88,200.00 77,550.00 206,090.00 2,000,492.00 2,788,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 7,497,209.37 8,439,728.53 7,669,722.61 12,225,232.00 12,793,900

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

02 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ชวงเทศกาลขึ้นปีใหม

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

03 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 58,800.00 48.81 % 87,500

04 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
สํารวจระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือนให้แกผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูง
อายุ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

0.00 0.00 0.00 16,000.00 150 % 40,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 200,000.00 10 % 220,000

02 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาอุทกภัยอยางมีสวนรวม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,348,000

02 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและการชวยเหลือ
คนจมน้ําเบื้องต้น

0.00 0.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

03 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้ชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางน้ํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

03 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็ก
และเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

0.00 0.00 0.00 124,000.00 -100 % 0

04 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัยตอบ
โต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 420,000

05 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาอุทกภัยอยางมีสวนรวม

0.00 0.00 0.00 979,500.00 -100 % 0

06 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้ชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางน้ํา

0.00 0.00 0.00 348,500.00 -100 % 0
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1.1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์ 

43,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลขึ้นปีใหม

0.00 0.00 48,750.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริม
สร้างวินัย
จราจรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
องค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 
2560

0.00 54,750.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
ชวงเทศกาลขึ้นปีใหม

48,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลขึ้นปีใหม 2560

0.00 47,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 43,200.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการฝึกอบรม เรื่องอัคคีภัยและ
การใช้แก๊สหุงต้ม

0.00 0.00 340,101.50 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการฝึกอบรมกลุมสตรี เรื่อง
อัคคีภัย และการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน

0.00 107,518.30 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรอาสา
จราจร 

291,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

0.00 0.00 223,515.50 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปีงบ
ประมาณ 2560

0.00 196,908.60 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2,370,710.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้ชวย
เหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา

0.00 0.00 308,966.00 0.00 0 % 0
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1.1.5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหาร
จัดการระบบ EMS (Emergency Medical 
System) 
และการสื่อสาร

0.00 115,375.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย 

285,471.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการฝึกอบรมกลุมสตรี เรื่อง
อัคคีภัย
และการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน

1,509,370.70 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่า
และหมอกควันใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560 

0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการฝึกอบรมสงเสริมเพิ่มทักษะ
การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560

0.00 152,120.40 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

789,875.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการฝึกอบรมกลุมสตรี เรื่องการ
ซักซ้อมแผนอพยพ
แผนดินไหวและอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2560

0.00 128,228.40 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.8 โครงการฝึกอบรมการชวยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ํา

136,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้
ที่พึ่ง
ที่ประสบความเดือดร้อนในจังหวัดเชียงราย

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง
แนวทางการ
ชวยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง
ในชุมชน ปีงบประมาณ 2560

0.00 112,966.00 0.00 0.00 0 % 0

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัยตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน

0.00 0.00 0.00 660,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,504,878.00 1,053,266.70 964,533.00 2,591,800.00 2,615,500

รวมงบดําเนินงาน 5,504,878.00 1,053,266.70 964,533.00 2,591,800.00 2,615,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,504,878.00 1,053,266.70 964,533.00 2,591,800.00 2,615,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,002,087.37 9,492,995.23 8,634,255.61 14,817,032.00 15,409,400
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,177,415.00 5,147,689.00 6,756,464.00 9,362,640.00 5.53 % 9,880,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,609.00 71,345.00 90,758.00 169,264.00 8.59 % 183,800
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เงินประจําตําแหนง 80,700.00 67,200.00 72,200.00 409,200.00 -7.33 % 379,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,311,237.00 4,160,478.00 4,244,543.00 5,556,108.00 0.22 % 5,568,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 204,123.00 197,560.00 194,657.00 275,340.00 -7.86 % 253,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,858,084.00 9,644,272.00 11,358,622.00 15,772,552.00 16,265,800
รวมงบบุคลากร 9,858,084.00 9,644,272.00 11,358,622.00 15,772,552.00 16,265,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 386,820.00 411,600.00 396,100.00 465,000.00 7.53 % 500,000

คาเชาบ้าน 108,000.00 158,806.00 181,500.00 267,800.00 16.5 % 312,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 94,560.00 55,856.00 150,464.25 184,200.00 -24.97 % 138,200

รวมค่าตอบแทน 589,380.00 626,262.00 728,064.25 917,000.00 950,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,686,309.13 1,318,694.35 1,336,927.70 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 -9.09 % 2,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 0 % 1,140,000

02 โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ 
(มหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

หน้า : 44/211
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03 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
อบจ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย" 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

04 โครงการสร้างสังคมแหงการอานและการ
เรียนรู้สูศตวรรษที่ 21

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 95,000

05 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561-2565) ของ อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

05 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับ
เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 235,000.00 -100 % 0

06 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุนเยาว์ 0.00 0.00 0.00 180,000.00 11.11 % 200,000

07 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

07 โครงการสงเสริมและสนับสนุนเครือขาย
ปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

08 โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพื่อ
น้อง"

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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09 โครงการการตรวจติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาการศึกษา อบจ. เชียงราย

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

10 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 0.00 0.00 0.00 750,000.00 -100 % 0

11 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) ขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 315,600.00 -100 % 0

13 โครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียน
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 400.00 -100 % 0

14 โครงการลานคนรักการอาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

15 โครงการสร้างสังคมแหงการอานหนังสือ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

2.2.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 356,667.70 341,421.00 1,077,947.70 0.00 0 % 0

2.2.10 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุน
เยาว์

0.00 0.00 156,042.00 0.00 0 % 0

2.2.11 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

2.2.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

0.00 178,920.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.2.12 โครงการกิจกรรมอบรมเชิงสร้าง
สรรค์ในชวงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน ประจําปี พ.ศ.2560

0.00 18,778.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.12 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีการศึกษา 2558

52,655.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.12 โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ 
เพื่อน้อง"

0.00 0.00 90,305.00 0.00 0 % 0

2.2.13  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

34,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.13 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุน
เยาว์

0.00 61,100.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.13 โครงการอบรมวิทยากรอาสาตอต้าน
การทุจริต

0.00 0.00 83,206.00 0.00 0 % 0

2.2.14 โครงการธรรมนําทางเยาวชนตอต้าน
ทุจริต

0.00 0.00 51,660.00 0.00 0 % 0

2.2.14 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2560

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.2.15  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีสารสน-
เทศเพื่อการศึกษาสําหรับสถานศึกษาและ
หนวยงานด้านการศึกษา

75,272.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.15 โครงการยุวชนสร้างป่า 0.00 99,710.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.16  โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ อปท. เจ้าภาพระดับ
สวนกลาง

254,714.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.16 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
จังหวัดเชียงราย

0.00 471,315.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.17  โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ในชวง
ปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.17 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 0.00 0.00 580,600.00 0.00 0 % 0

2.2.17 โครงการสัมมนาวิชาการ "ทิศทาง
การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย"

0.00 66,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.18 โครงการรู้รักสามัคคีเยาวชนพลเมือง
ดี ตามวิถีประชาธิปไตย

84,230.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.19 โครงการนักดาราศาสตร์รุนเยาว์ 41,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.2  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ

195,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.2.20 โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวรัก
การอาน

80,534.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.22 โครงการ ทําดี มีอาชีพเจ๋ง 274,725.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.23 โครงการ ยุวเกษตรท้องถิ่น 244,365.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.24 โครงการ ประกวดร้องเพลง อบจ
.เชียงราย 
Singing contest

28,223.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.25 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.26 โครงการ เยาวชนรุนใหม ใสใจเรื่อง
เพศ

82,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.27 โครงการ สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
(ยุวชนพิทักษ์ป่า)

75,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.28 โครงการ พัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง

94,924.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.29 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

504,790.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.3 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์

234,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.3 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 0.00 188,175.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย" 

0.00 0.00 149,600.00 0.00 0 % 0

2.2.5  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุมจังหวัดการ
ศึกษาท้องถิ่นที่ 16 
(ภาคเหนือตอนบน 2) 

166,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.5  โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 16  
(ภาคเหนือตอนบน 2) 

0.00 189,200.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.6  โครงการจัดทําสรุปประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับกลุม
จังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 
2)

104,699.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.2.6 โครงการประชุมสัมมนาจัดทําสรุป
ประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับกลุม
จังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 
2)

0.00 98,239.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.7 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุมจังหวัดการ
ศึกษาท้องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2

0.00 0.00 138,600.00 0.00 0 % 0

2.2.8 โครงการประชุมสัมมนาจัดทําสรุป
ประมวลผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษา สังกัด 
อปท. ระดับกลุมจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 
16 
ภาคเหนือตอนบน 2

0.00 0.00 130,000.00 0.00 0 % 0

2.2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 149,400.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 51/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2.2.9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

143,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.2.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับ
เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 122,400.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 546,100.00 309,640.00 10,780.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 6,391,957.83 3,502,592.35 4,028,068.40 6,086,000.00 5,085,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 163,708.00 256,728.00 217,339.00 600,000.00 -33.33 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,565.00 12,626.00 59,000.00 68,100.00 -11.89 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 151,876.00 192,157.00 201,983.00 500,000.00 -40 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 164,683.15 156,468.00 0.00 300,000.00 -66.67 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 28,800.00 13,300.00 0.00 100 % 6,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 457,666.88 379,658.40 494,708.74 540,000.00 0 % 540,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 129,143.65 149,940.00 149,875.00 150,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 15,035.00 9,640.00 3,840.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุกีฬา 26,600.00 50,000.00 59,818.00 50,000.00 0 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,450.00 43,120.00 48,900.00 80,000.00 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,209,727.68 1,279,137.40 1,248,763.74 2,338,100.00 1,646,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,507.74 163,452.67 124,411.95 250,000.00 0 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 37,064.52 50,731.27 30,626.19 100,000.00 -50 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,128.72 24,358.89 18,038.89 40,000.00 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 99,769.14 101,506.14 101,961.20 130,000.00 -7.69 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 372,470.12 340,048.97 275,038.23 520,000.00 460,000
รวมงบดําเนินงาน 8,563,535.63 5,748,040.72 6,279,934.62 9,861,100.00 8,141,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 38,500.00 -100 % 0

01 พัดลมโคจรติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,640

02 เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 24,500.00 -100 % 0

02 เก้าอี้เอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 225,000

03 เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 174,624.00 -100 % 0

04 เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 55,600.00 -100 % 0

1.1.1 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 20,970.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 53/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.1 โต๊ะขาว 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา)

0.00 47,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3  เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา)

0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ)

0.00 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 629,600.00 -100 % 0

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 1,027,200.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -64.58 % 85,000

1.2.1  ปัมน้ํา 0.00 119,840.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2  เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,650

02 เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแคลมป์
มิเตอร์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,550

03 ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,770

04 ตู้ลําโพง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500

หน้า : 54/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,500

1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.1 กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 17,980.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

01 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

01 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,800

02 เครื่องทําน้ําเย็นแบบถังเดี่ยว 0.00 0.00 0.00 11,400.00 -100 % 0

1.3.1  เครื่องทําน้ําเย็น 35,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.3.2  เครื่องตัดหญ้า 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

01 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

01 สวานไขควงไร้สาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,800

02 แทนตัดไฟเบอร์ 0.00 0.00 0.00 3,850.00 -100 % 0

02 สวานกระแทก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,550

03 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

03 เครื่องเป่าลม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

04 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 3,850.00 -100 % 0

หน้า : 55/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์กีฬา

01 เครื่องออกกําลังกายในรมพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ สําหรับห้องออกกําลังกายเพื่อ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 7,757,714.00 -100 % 0

02 เครื่องออกกําลังกายในรมพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ สําหรับห้องออกกําลังกายเพื่อผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 0.00 6,998,228.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

01 บันไดอลูมิเนียมแบบป้องกันไฟดูด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600

01 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 5,900.00 -100 % 0

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 51,000.00 -33.33 % 34,000

03 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

03 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

04 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

0.00 0.00 0.00 12,900.00 -100 % 0

หน้า : 56/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

05 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 7,100.00 -100 % 0

1.1.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา

0.00 0.00 14,950.00 0.00 0 % 0

1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 48,258.00 0.00 0 % 0

1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swich) 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0 % 0

1.5.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.5.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 

17,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.6.1  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
สํานักงาน

0.00 347,600.00 0.00 0.00 0 % 0

1.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0.00 63,200.00 0.00 0.00 0 % 0

1.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 337,700.00 684,790.00 64,808.00 17,098,966.00 541,160
รวมงบลงทุน 337,700.00 684,790.00 64,808.00 17,098,966.00 541,160

หน้า : 57/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,696,870.00 2,974,780.00 1,762,000.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

01 อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

02 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

02 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 584,600

03 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 140 % 360,000

04 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

04 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

05 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

หน้า : 58/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จ.เชียงราย วัดทาน้ํา 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 7,946,870.00 2,974,780.00 1,762,000.00 2,600,000.00 2,044,600

รวมงบเงินอุดหนุน 7,946,870.00 2,974,780.00 1,762,000.00 2,600,000.00 2,044,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 26,706,189.63 19,051,882.72 19,465,364.62 45,332,618.00 26,993,260

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 1,054,000.00 16.13 % 1,224,000

1.1.1 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

1,004,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)

0.00 882,000.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 59/211
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1.1.1 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวันเด็กนักเรียน)

0.00 0.00 1,060,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,004,000.00 882,000.00 1,060,000.00 1,054,000.00 1,224,000

ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 303,535.40 340,982.18 236,901.90 504,919.00 16.13 % 586,357

รวมค่าวัสดุ 303,535.40 340,982.18 236,901.90 504,919.00 586,357

รวมงบดําเนินงาน 1,307,535.40 1,222,982.18 1,296,901.90 1,558,919.00 1,810,357
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,307,535.40 1,222,982.18 1,296,901.90 1,558,919.00 1,810,357

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 17,313,671.00 19,221,931.00 21,540,770.00 30,591,960.00 7.43 % 32,864,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,992.00 4,256.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินวิทยฐานะ 455,000.00 523,016.00 1,256,500.00 1,742,000.00 -10.79 % 1,554,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 7,260,388.00 8,477,537.00 9,113,941.00 15,143,940.00 1.47 % 15,365,800

หน้า : 60/211
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 214,006.00 214,055.00 224,680.00 265,128.00 -8.99 % 241,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 25,248,057.00 28,440,795.00 32,135,891.00 47,743,028.00 50,025,100
รวมงบบุคลากร 25,248,057.00 28,440,795.00 32,135,891.00 47,743,028.00 50,025,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,720.00 101,580.00 45,300.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 6,720.00 101,580.00 45,300.00 200,000.00 200,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 10,078,000.00 -6.73 % 9,400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 2.1.2 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

15,291,069.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

01 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 142.67 % 10,920,000

02 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 20,639,852.00 34.03 % 27,663,858

หน้า : 61/211
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03 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -20 % 2,000,000

04 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

05  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0 % 1,200,000

06  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0 % 1,200,000

07 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

08 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 700,000.00 0 % 700,000

09 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 500,000.00 60 % 800,000

10 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -10 % 360,000

11 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

12 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,400

2.1.1 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

6,220,800.00 9,996,500.00 11,059,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 62/211
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2.1.10 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1.10 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 4,650,000.00 0.00 0 % 0

2.1.11 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0 % 0

2.1.2 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

0.00 15,780,868.00 17,776,016.00 0.00 0 % 0

2.1.3 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

1,150,024.00 875,909.00 200,000.00 0.00 0 % 0

2.1.4  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

1,156,460.00 1,081,430.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1.5  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

300,000.00 360,000.00 1,190,843.00 0.00 0 % 0

2.1.6 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

270,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0 % 0

2.1.7 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

14,400,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 63/211
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2.1.7 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0 % 0

2.1.8 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

2,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1.8 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

2.1.9 โครงการแขงขันพูดสุนทรพจน์นัก
เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

18,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1.9 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

0.00 7,403,250.00 0.00 0.00 0 % 0

2.1.9 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 360,000.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,306,553.00 38,797,957.00 38,785,859.00 42,217,852.00 55,054,258
รวมงบดําเนินงาน 41,313,273.00 38,899,537.00 38,831,159.00 42,417,852.00 55,254,258
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 486,000

01 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

02 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
0.00 0.00 0.00 25,900.00 -100 % 0

03 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
0.00 0.00 0.00 297,032.00 -100 % 0

1.1.1 เก้าอี้ 27,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

01 โต๊ะเอนกประสงค์
0.00 0.00 0.00 348,600.00 -100 % 0

02 เก้าอี้นักเรียน
0.00 0.00 0.00 282,240.00 -100 % 0

03 เก้าอี้ห้องประชุม
0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุกดีเซล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,670,000
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.2.1 ชุดเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมค์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2 พาวเวอร์แอมป์ 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล
0.00 0.00 0.00 19,300.00 -100 % 0

01 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,700

02 กล้องถายวีดีโอ
0.00 0.00 0.00 79,800.00 -100 % 0

03 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
0.00 0.00 0.00 42,500.00 -100 % 0

04 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

1.2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
0.00 0.00 230,000.00 0.00 0 % 0

1.3.1 เครื่องฉายภาพทึบแสง 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.3.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 23,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.3.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.3.4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 74,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.4.1 กล้องจุลทรรศน์ 57,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.4.2 กล้องจุลทรรศน์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.3 เครื่องกลั่นน้ํา 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.4.5 ตู้อบความร้อน 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

01 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

01 ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400

02 เครื่องตัดแตงพุมไม้
0.00 0.00 0.00 10,200.00 -100 % 0

1.3.1 เตียงเหล็กขนาด 3 ฟุต 2 ชั้น
0.00 0.00 456,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

1.4.1 สปริงบอร์ดแทมโพลีน
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01 เครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย แบบที่ 2
0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

01 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000
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02 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

03 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

03 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

04 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

04 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

05 เครื่องสลับสัญญาณ
0.00 0.00 0.00 52,900.00 -100 % 0

05 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

06 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 137,500.00 -100 % 0

1.5.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 

31,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 434,322.00 0.00 0 % 0

1.5.2  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer)

12,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.5.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 5,980.00 0.00 0 % 0

กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) 0.00 0.00 0.00 1,210,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 518,890.00 0.00 1,141,302.00 4,995,772.00 2,882,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 โครงการกอสร้างหลังคาโดมเอนก
ประสงค์ 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 โครงการปรับปรุงระบบแสงและเสียงห้อง
ประชุมในอาคารเรียนของโรงเรียนองค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 456,590.00 -100 % 0
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01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
สวนประกอบโรงเรียนองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

02 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
สวนประกอบโรงเรียนองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

2.2 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 794,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 794,000.00 0.00 0.00 2,656,590.00 200,000
รวมงบลงทุน 1,312,890.00 0.00 1,141,302.00 7,652,362.00 3,082,100

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 67,874,220.00 67,340,332.00 72,108,352.00 97,813,242.00 108,361,458
รวมแผนงานการศึกษา 95,887,945.03 87,615,196.90 92,870,618.52 144,704,779.00 137,165,075

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการป้องกันโรคติดตอจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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02 โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000

03 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 287,400.00 4.38 % 300,000

04 โครงการให้ความรู้แกประชาชนในการ
ดูแล
สุขภาพไตของตนเอง

0.00 0.00 0.00 292,597.00 2.53 % 300,000

05 โครงการให้ความรู้แกประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

06 โครงการเตรียมน้องสูโลกกว้างอยางมั่น
ใจ

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

06 โครงการอบรมเครือขายอาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 970,000

07 โครงการอบรมผู้นําเสริมสร้างชุมชนด้าน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 250,000.00 288 % 970,000

08 โครงการอบรมแกนนําหมูบ้านจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 16.67 % 3,500,000

09 โครงการอบรมพัฒนา การสงเสริม
สุขภาพด้าน
การออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 505 % 1,815,000
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1.1.1 โครงการมหกรรมรวมพลังสู้ภัยไข้
เลือดออก

0.00 230,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวน
การเรื่องเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

0.00 0.00 352,000.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้านจังหวัดเชียงราย 
ประจําปี 2559

2,989,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการจัดงานมหกรรมการแพทย์
พื้นบ้านล้านนา 
จังหวัดเชียงราย

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการวัยใสเข้าใจเอดส์ 266,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์
โลก

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการอบรมด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
เชียงราย 

0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0
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1.1.11 โครงการอบรมด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
เชียงราย ประจําปี 2560

0.00 848,776.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการมหกรรมรวมพลังสู้ภัยไข้
เลือดออก 
จังหวัดเชียงราย

249,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการอบรมเครือขายอาหาร
ปลอดภัย จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 781,400.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการอบรมพัฒนาการสงเสริม
สุขภาพ
ด้านการออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย 
ประจําปี 2560

0.00 326,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการมหกรรมรณรงค์ออกกําลัง
กาย 
จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2560

0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการรณรงค์เพื่อลดโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ์และลดการตั้งครรภ์กอนวัย
อันควร

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการอบรมพัฒนา การสงเสริม
สุขภาพ
ด้านการออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย 

0.00 0.00 99,528.00 0.00 0 % 0
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1.1.14 โครงการมหกรรมรณรงค์อาหาร
ปลอดภัย จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2560

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.14 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริม
สร้างการ
ออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

1.1.14 โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัย
บนท้องถนน 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.15 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
อาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

1.1.15 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยใน
เด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

140,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.15 โครงการอบรมเครือขายอาหาร
ปลอดภัย 
จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2560

0.00 98,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.16 โครงการเตรียมน้องสูโลกกว้างอยาง
มั่นใจ

0.00 0.00 142,000.00 0.00 0 % 0

1.1.16 โครงการมหกรรมการแพทย์พื้นบ้าน
ล้านนา 
จังหวัดเชียงราย

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 74/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.16 โครงการอบรมแกนนําหมูบ้าน
จัดการสุขภาพ
จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2560

0.00 1,998,640.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.17 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

0.00 68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.17 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยใน
เด็กและเยาวชน
จากอุบัติภัยบนท้องถนน

0.00 0.00 99,900.00 0.00 0 % 0

1.1.17 โครงการอบรมด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

248,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.18 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรค
มะเร็งทอน้ําดี 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 199,990.00 0.00 0 % 0

1.1.18 โครงการอบรมพัฒนาการสงเสริม
สุขภาพ
ด้านการออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย

309,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.18 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวน
การเรื่องเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

0.00 340,650.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.19 โครงการจัดประชุมวิชาการให้ความรู้
ประชาชนเรื่องโรคติดตอ

0.00 96,100.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 75/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.19 โครงการมหกรรมออกกําลังกาย 
จังหวัดเชียงราย

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.19 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรค
ไตวายเรื้อรัง 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 199,990.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการอบรมเยาวชนสงเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน (ยสร.)

90,000.00 101,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการอบรมเยาวชนสงเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน (ยสร)

0.00 0.00 89,800.00 0.00 0 % 0

1.1.20 โครงการมหกรรมรวมพลังป้องกัน
โรคติดตอ
จังหวัดเชียงราย

0.00 230,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.20 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย 
จังหวัดเชียงราย

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.20 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
แพทย์พื้นบ้านล้านนา จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 199,990.00 0.00 0 % 0

1.1.21 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรค
มะเร็งเต้านม 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

1.1.21 โครงการอบรมเครือขายอาหาร
ปลอดภัย 
จังหวัดเชียงราย

99,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 76/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.21 โครงการอบรมและสร้างเครือขายเฝ้า
ระวังโรคติดตอระหวางสัตว์และคนตามแนว
ชายแดน

0.00 51,200.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.22 โครงการเยาวชนยุคใหมใสใจสุขภาพ 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.22 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ลดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์และลดการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

0.00 0.00 199,990.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการเตรียมน้องสูโลกกว้างอยาง
มั่นใจ

197,200.00 198,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการอบรมและสร้างเครือขายเฝ้า
ระวังโรคติดตอ
ระหวางสัตว์และคนตามแนวชายแดน

0.00 0.00 48,900.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการจัดประชุมวิชาการให้ความรู้
ประชาชน
เรื่องโรคติดตอ

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการอบรมดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
จังหวัดเชียงราย
ประจําปี 2560

0.00 98,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการ ยสร.เชียงราย รวมใจป้องกัน
การโรคติดตอ

82,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 77/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.5 โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ป้องกันโรคติดตอจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ป่วยไตวายเรื้อรัง
จังหวัดเชียงราย

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

0.00 0.00 98,000.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการรณรงค์เตือนภัยมะเร็งเต้านม 
จังหวัดเชียงราย

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
จังหวัดเชียงราย

99,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ป่วยไตวายเรื้อรัง

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการรณรงค์เพื่อลดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ์และลดการตั้งครรภ์กอนวัยอัน
ควร

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลขาวสารในการเฝ้าระวังโรคติดตอ
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 153,600.00 0.00 0 % 0

หน้า : 78/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.8 โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 170,000.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการรณรงค์เตือนภัยมะเร็งเต้านม
จังหวัดเชียงราย

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัย
บนท้องถนน 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ
เอดส์

156,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยใน
เด็กและเยาวชนจากอุบัติภัยบนท้องถนน

0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการอบรมแกนนําหมูบ้านจัดการ
สุขภาพ
จังหวัดเชียงราย 

0.00 0.00 2,998,300.00 0.00 0 % 0

10 โครงการอบรมเครือขายอาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 950,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตน
เอง

0.00 171,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,781,000.00 6,458,266.00 7,129,388.00 6,229,997.00 8,655,000

รวมงบดําเนินงาน 6,781,000.00 6,458,266.00 7,129,388.00 6,229,997.00 8,655,000

หน้า : 79/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,950,000.00 249,745.00 80,000.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 1,950,000.00 249,745.00 80,000.00 100,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,950,000.00 249,745.00 80,000.00 100,000.00 100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 8,731,000.00 6,708,011.00 7,209,388.00 6,329,997.00 8,755,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 8,731,000.00 6,708,011.00 7,209,388.00 6,329,997.00 8,755,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการเสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการ และองค์กรด้าน
คนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

0.00 0.00 0.00 677,404.00 -100 % 0

01 โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กร
ด้านคนพิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 80/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.1 โครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนา ความรู้
ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

0.00 144,100.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

0.00 0.00 146,400.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้
ดูแล

239,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้
ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

0.00 298,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการวันคนพิการสากลจังหวัด
เชียงราย

179,780.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เจตคติ
เชิงสร้างสรรค์
ตอคนพิการ และความพิการ

0.00 0.00 185,417.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนา
ความรู้
ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

78,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 81/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้
ดูแลและอาสาสมัคร
ดูแลผู้พิการ

0.00 0.00 299,200.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการวันคนพิการสากล จังหวัด
เชียงราย ประจําปี 2560

0.00 154,781.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการคายครอบครัว 0.00 0.00 109,375.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง 
แนวทาง
การชวยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้
ที่พึ่งในชุมชน

0.00 0.00 152,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 497,260.00 597,281.00 892,792.00 677,404.00 500,000
รวมงบดําเนินงาน 497,260.00 597,281.00 892,792.00 677,404.00 500,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 497,260.00 597,281.00 892,792.00 677,404.00 500,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 497,260.00 597,281.00 892,792.00 677,404.00 500,000

หน้า : 82/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
(All In One Solar Street Light)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสร้างระบบไฟสองสวางสนามกีฬา
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง ม.6 ต.ทุงกอ 
อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 7,500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 7,500,000

หน้า : 83/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 1,069,777.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,069,777.50 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 1,069,777.50 0.00 0.00 0.00 0
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 ปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณสวนไม้งาม
ริมน้ํากก ตําบลริมกก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000

รวมงานสวนสาธารณะ 1,069,777.50 0.00 0.00 0.00 1,000,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01 โครงการกําจัดขยะของเสียอันตราย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 84/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกําจัดขยะของเสียอันตราย 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

01 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ
อยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

02 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ
อยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

02 โครงการเสวียนอัจฉริยะ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

03 โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะระดับคลัสเตอร์

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

1.1.1 โครงการ 18 อําเภอ 18 ต้นแบบใหม
การจัดการขยะอยางยั่งยืน

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
ขยะอยางยั่งยืน

0.00 999,600.00 341,700.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
ขยะของเสียอันตรายจากชุมชน

0.00 569,900.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสําหรับการกําจัดขยะชุมชน

0.00 0.00 460,100.00 0.00 0 % 0

หน้า : 85/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.4 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการ
บริหารจัดการขยะ
ระดับคลัสเตอร์

0.00 0.00 399,870.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การ
คัดแยกขยะครัวเรือนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 500,000.00 1,569,500.00 1,251,670.00 1,900,000.00 2,750,000
รวมงบดําเนินงาน 500,000.00 1,569,500.00 1,251,670.00 1,900,000.00 2,750,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องจักรพร้อมระบบสําหรับแปรรูปขยะ
แห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล 0.00 0.00 0.00 6,800,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 6,800,000.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสําหรับแปร
รูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 -100 % 0

หน้า : 86/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในศูนย์
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

02 ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,000,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 1,000,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

01 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
จัดการขยะปลายทาง กรณีศึกษา
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 300,000.00 0.00 100,000.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 300,000.00 0.00 100,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 500,000.00 1,869,500.00 1,251,670.00 10,000,000.00 3,750,000

หน้า : 87/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,569,777.50 1,869,500.00 1,251,670.00 10,500,000.00 12,250,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,782,150.00 5,912,980.00 5,449,739.00 7,958,040.00 0.84 % 8,024,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 68,240.00 261,201.00 156,420.00 178,412.00 -19.18 % 144,200

เงินประจําตําแหนง 104,660.00 158,400.00 85,200.00 234,400.00 8.53 % 254,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,270,080.00 1,347,040.00 1,325,040.00 1,525,770.00 3.15 % 1,573,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,900.00 61,300.00 71,700.00 66,114.00 -10.46 % 59,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,286,030.00 7,740,921.00 7,088,099.00 9,962,736.00 10,056,200
รวมงบบุคลากร 7,286,030.00 7,740,921.00 7,088,099.00 9,962,736.00 10,056,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 179,631,600.00 179,656,200.00 181,000,000.00 65.47 % 299,508,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,500.00 99,250.00 55,970.00 18,000.00 455.56 % 100,000

คาเชาบ้าน 206,950.00 279,207.00 321,600.00 432,000.00 67.78 % 724,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 76,405.00 72,761.00 115,494.00 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 332,855.00 180,082,818.00 180,149,264.00 181,570,000.00 300,452,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 257,040.00 63,865.61 224,204.15 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 1,180,000.00 -20.34 % 940,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

     2.2.1  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ

295,277.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

01  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 525,199.00 -42.88 % 300,000

2.2.1  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 275,997.63 0.00 0 % 0

2.2.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 311,342.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 96,716.00 102,519.56 66,160.65 120,000.00 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 649,033.00 477,727.17 566,362.43 1,825,199.00 1,340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 64,622.00 126,170.00 90,959.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,995.00 18,559.00 19,733.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 122,023.87 167,245.53 184,432.24 168,000.00 7.14 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,320.00 118,850.00 103,830.00 120,000.00 25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 274,960.87 430,824.53 398,954.24 608,000.00 600,000

หน้า : 89/211
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 16,514.57 15,418.29 12,795.69 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,124.00 16,549.68 32,720.60 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,638.57 31,967.97 45,516.29 60,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 1,287,487.44 181,023,337.67 181,160,096.96 184,063,199.00 302,432,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1.1 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.1.1 กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  0.00 0.00 8,900.00 0.00 0 % 0

1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 56,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 55,000.00 63.64 % 90,000

02 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

02 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 5,130.00 -100 % 0

หน้า : 90/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

03 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

04 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

1.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

18,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 103,900.00 68,500.00 8,900.00 96,930.00 106,000

รวมงบลงทุน 103,900.00 68,500.00 8,900.00 96,930.00 106,000
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น 79,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 79,200.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 79,200.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,756,617.44 188,832,758.67 188,257,095.96 194,122,865.00 312,595,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการเชียงรายเมืองแหงนวัตกรรม
สร้างสรรค์สังคมสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart 
City)

0.00 0.00 0.00 317,400.00 -100 % 0

01 โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของครอบครัวอบอุน จังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,600,000

02 โครงการครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล 
(Smart Family)

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

02 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดหลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู้ต้อง
ขังด้วยวิธีชุมชนบําบัด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

03 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูง
อายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0

หน้า : 92/211
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03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือขายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัคร
คุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

04 โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนา
ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุม
ผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

04 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูง
อายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

05 โครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

05 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0

06 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

06 โครงการสร้างเครือขายองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ 
หวงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย "ต้านภัยยา
เสพติด"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

07 โครงการตลาดประชารัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

หน้า : 93/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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07 โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

08 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี
ของกลุมพัฒนาสตรี
และกลุมอาชีพ

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

08 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

09 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

09 โครงการอบรมเพิ่มมูลคาผู้ผลิตผ้าให้แก
กลุมอาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

1.1.1 โครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนา ความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพให้กับกลุมผู้สูงอายุ

0.00 616,750.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการจัดมหกรรมจําหนาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าทางการ
เกษตรปลอดสารพิษพืช ผัก พื้นเมืองเจียงฮา
ย

0.00 0.00 160,400.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี
จังหวัดเชียงราย

6,477,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 94/211
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1.1.10 โครงการ อบจ.เชียงราย สืบสาน
ประเพณีไทย
ใสใจผู้สูงอายุ ประจําปี 2559

466,165.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสูการ
เป็นชุมชนเข้มแข็ง
อยางยั่งยืน

0.00 0.00 225,000.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้
สูงอายุเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย 
ประจําปี 2560

0.00 1,497,600.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการ 18 อําเภอ 18 นวัตกรรม 
สรรค์สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน

0.00 398,880.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด
หลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธี
ชุมชนบําบัด 
ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

2,985,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.12 โครงการจัดงานนวัตกรรมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 

0.00 98,225.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง 20,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนเครือขายยุติธรรม
ชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 0.00 236,520.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการบริหารจัดการร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิต
ทางการเกษตร

0.00 146,724.33 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นํา
และคณะกรรมการ
ชุมชน หมูบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

1,893,462.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการสร้างเครือขาย อบจ
.เชียงรายและ
สถานพินิจสานใจ หวงใยเด็กและเยาวชน
เชียงราย
"ต้านภัยยาเสพติด" ประจําปีงบประมาณ 
2561

0.00 0.00 212,440.00 0.00 0 % 0
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1.1.14 โครงการฝึกอบรมกลุมพลังเยาวชน
คนรุนใหม มีคุณธรรม จริยธรรม หางไกลยา
เสพติด ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 0.00 218,025.00 0.00 0 % 0

1.1.14 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นํา
ชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนในด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

0.00 1,353,250.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.15 โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่

0.00 0.00 221,300.00 0.00 0 % 0

1.1.16 โครงการสร้างเครือขายในการพัฒนา
ชุมชน

0.00 0.00 273,400.00 0.00 0 % 0

1.1.17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเรียนรู้
วิถีประชาธิปไตย

0.00 0.00 221,300.00 0.00 0 % 0

1.1.18 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้า
ใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่
เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0.00 0.00 82,425.00 0.00 0 % 0

1.1.19 โครงการเสริมสร้างชุมชนแหงความ
สามัคคี

0.00 0.00 888,040.00 0.00 0 % 0
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1.1.2 โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ "การสร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับเด็กและเยาวชน"

0.00 216,300.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนา
ความรู้ทักษะ
การประกอบอาชีพให้กับกลุมผู้สูงอายุ

32,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

1.1.21 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 0.00 0.00 869,840.00 0.00 0 % 0

1.1.22 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 184,600.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่น ผ้า
ไทยและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหมของกลุมพัฒนา
สตรี และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย

0.00 268,352.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ผลผลิต
ของกลุมพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย

1,600,826.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.3 โครงการสงเสริมการดําเนินการบริหาร
จัดการด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุม
พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 544,900.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของกลุม
พัฒนาสตรีดีเดน จังหวัดเชียงราย

54,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการพัฒนาและตอยอดอาชีพการ
แปรรูปพืชผัก ผลไม้
ในพื้นที่ตามฤดูกาล ของกลุมพัฒนาสตรี
จังหวัดเชียงราย

0.00 498,900.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผลิตผ้า ทอ
ผ้า กลุมพัฒนาสตรีและกลุมอาชีพจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 286,920.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการพัฒนาและตอยอดอาชีพการ
แปรรูปผลไม้
เมืองหนาวและสมุนไพร ของกลุมพัฒนาสตรี
จังหวัดเชียงราย

0.00 418,350.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนา ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพให้
กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การสร้างร้าน
ค้าออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน" 

0.00 105,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.6 โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนา
ความรู้ทักษะ
การประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

107,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูง
อายุเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 1,999,900.00 0.00 0 % 0

1.1.7  โครงการบริหารจัดการร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร 

564,502.65 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย

0.00 199,750.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8  โครงการ อบจ.เชียงรายเทิดทูนพระ
คุณพอ 
ประจําปี 2559

65,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนา 
ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็ก
และเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

0.00 0.00 92,320.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี
จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2560

0.00 2,995,200.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 100/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.9 โครงการ อบจ.เชียงราย สืบสาน
ประเพณีไทยใสใจผู้สูงอายุ ประจําปี 2560 0.00 237,714.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนด้านการอนุรักษ์
พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 1,820,580.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการวันแรงงานแหงชาติ จังหวัด
เชียงราย

198,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
สมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

11 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เชื่อมโยง
กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตามวิถีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

11 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

12 โครงการคายเรียนรู้อยางมีสติหางไกลยา
เสพติด

0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0

12 โครงการสงเสริมการสร้างเครือขายใน
การพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000
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13 โครงการสร้างเครือขายองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย
และสถานพินิจสานใจ หวงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย 
"ต้านภัยยาเสพติด"

0.00 0.00 0.00 163,000.00 -100 % 0

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือขายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัคร
คุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

15 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้
เสพยาเสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชนบําบัด

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

16 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เชื่อมโยง
กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตามวิธีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

17 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 955,392.00 -100 % 0

18 โครงการสงเสริมการให้ความรู้แก
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

19 โครงการสงเสริมความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิหน้าที่ของประชาชน

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0
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20 โครงการสงเสริมการสร้างเครือขายใน
การพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัวอบอุน จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,465,955.65 9,050,995.33 11,837,910.00 14,517,792.00 12,000,000

รวมงบดําเนินงาน 14,465,955.65 9,050,995.33 11,837,910.00 14,517,792.00 12,000,000
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระราชดําริ
ประจําอําเภอแมสาย หมูที่ 3 เขต ทต.แม
สายมิตรภาพ อ.แมสาย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์รวมกับ ทต.แมสาย 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01. กอสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุอําเภอแมสาย
หมูที่ 4 ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์รวมกับ
ต.เกาะช้าง อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 844,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 844,000.00 1,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 844,000.00 1,000,000
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

01 โครงการศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์
แสดงและจําหนายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่น
พญามังราย) ขององค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000

หน้า : 104/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,389,690.00 1,000,000.00 300,000.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 450,000.00 0 % 450,000

02 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่า
เป้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

05 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

06 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

07 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 95,000

08 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 1,600,000.00 1,598,800.00 1,599,900.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 4,989,690.00 2,598,800.00 1,899,900.00 450,000.00 1,725,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,989,690.00 2,598,800.00 1,899,900.00 450,000.00 1,725,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 19,455,645.65 11,649,795.33 13,737,810.00 15,811,792.00 15,025,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,212,263.09 200,482,554.00 201,994,905.96 209,934,657.00 327,620,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,881,762.00 3,261,714.00 3,217,243.00 3,495,716.00 6.23 % 3,713,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 261,758.00 247,659.00 230,836.00 253,120.00 -5.18 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,143,520.00 3,509,373.00 3,448,079.00 3,748,836.00 3,953,400

รวมงบบุคลากร 3,143,520.00 3,509,373.00 3,448,079.00 3,748,836.00 3,953,400
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ชวงปิดภาค
เรียนสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

02 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000

03 โครงการวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000
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04 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

05 โครงการแขงขัน อบจ.เชียงรายมินิ
มาราธอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

05 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน
ระดับอําเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
เชื่อมโยงเครือขาย

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

06 โครงการอนุบาลฟันน้ํานม 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

07 โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

07 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน 
และประชาชน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

08 โครงการการแขงขัน อบจ. เชียงราย มินิ
มาราธอน 
(ครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2562)

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

08 โครงการอบรมพัฒนาเครือขายเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

09 คาพัฒนาบุคลากรสนามกีฬาองค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

09 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย 0.00 0.00 0.00 1,647,000.00 -100 % 0
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1.1.1 โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ชวงปิด
ภาคเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 48,938.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการอบรมทักษะวายน้ําขั้นพื้น
ฐานสําหรับเด็กและเยาวชน "วายน้ําเพื่อ
ชีวิต"

0.00 382,620.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการแขงขันกีฬาวู๊ดบอล 
ประจําปี 2559

98,136.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการแขงขันวายน้ํา "อบจ. 
เชียงราย Summer Swimming Challenge 
11st"

0.00 0.00 197,400.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการวัยใส วัยศิลป์ 0.00 47,210.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการแขงขันกีฬาวู๊ดบอล 0.00 0.00 97,075.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชน
จังหวัดเชียงราย

0.00 186,300.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการ แขงขันกีฬาผู้สูงอายุ อบจ
.เชียงราย 
"สูงวัยเกมส์"

165,965.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน

0.00 0.00 65,750.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการอนุบาลฟันน้ํานมคัพ 0.00 71,925.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.13 โครงการแขงขันตะกร้อเพื่อสุขภาพ 
อบจ.เชียงราย 
ประจําปี 2559

160,475.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการคายภาษาพาเพลิน 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 โครงการอบรมทักษะการวายน้ําขั้น
พื้นฐานสําหรับเด็ก
และเยาวชน "วายน้ําเพื่อชีวิต"

0.00 0.00 178,750.00 0.00 0 % 0

1.1.14 โครงการการแขงขัน "อบจ. เชียงราย 
เทนนิสคัพ"

0.00 0.00 129,020.00 0.00 0 % 0

1.1.14 โครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน

0.00 49,985.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.15 โครงการ แขงขัน อบจ.เชียงราย 
สามัคคีคัพ 
ประจําปี 2559

199,932.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.15 โครงการมหกรรมกีฬาและ
นันทนาการผู้สูงอายุ       
"สูงวัยเกมส์"

0.00 0.00 144,480.00 0.00 0 % 0

1.1.16 โครงการ แขงขันบาสเก็ตบอล อบจ
.เชียงราย 

150,075.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.16 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 377,084.00 0.00 0 % 0

1.1.17 โครงการ  อบจ.เชียงราย เทนนิสคัพ 103,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.17 โครงการการแขงขัน อบจ. เชียงราย 
ฟุตบอล 7 คน" ประจําปี 2561

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

1.1.18 โครงการ สงเสริมสุขภาพพลานามัย
และการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนและ
ประชาชน

81,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.18 โครงการการแขงขัน อบจ. เชียงราย 
ฟุตซอล คัพ" 
ประจําปี 2561

0.00 0.00 196,465.00 0.00 0 % 0

1.1.19 โครงการการแขงขัน อบจ. เชียงราย 
มินิมาราธอน      ครั้งที่ 2 ประจําปี 2561

0.00 0.00 217,570.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการแขงขันกีฬา "อบจ.เชียงราย 
เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จยา"

0.00 127,325.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน

199,825.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เทาทัน
เทคโนโลยีสําหรับเด็ก
และเยาวชน

0.00 0.00 70,519.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการแขงขันวายน้ํา อบจ.เชียงราย 
summer swimming Challenge 10th 
ครั้งที่ 10 ประจําปี 2560

0.00 182,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 402,825.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการอบรมทักษะวายน้ําขั้นพื้น
ฐานสําหรับเด็กและเยาวชน "วายน้ําเพื่อ
ชีวิต"

189,178.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการแขงขันกีฬา "อบจ.เชียงราย 
เปตองเพื่อสุขภาพ"

140,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการแขงขันกีฬาวู๊ดบอล 0.00 99,475.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 71,545.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการแขงขันวายน้ํา  "อบจ
.เชียงราย summer swimming"

178,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ
"สูงวัยเกมส์"

0.00 190,310.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการ  อบจ.เชียงราย เทนนิสคัพ 0.00 108,380.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการแขงขัน"แบดมินตัน อบจ
.เชียงราย โอเพน 
ประจําปี 2559

187,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการคายเมล็ดพันธุ์สันติวิธีเพื่อวิถี
แหงประชาธิปไตย

0.00 0.00 158,514.00 0.00 0 % 0
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1.1.7 โครงการแขงขัน  "อบจ.เชียงราย ฟุต
ซอลคัพ" 
ประจําปี 2559

249,475.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน
ระดับอําเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
เชื่อมโยงเครือขาย

0.00 0.00 340,725.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการอบรมทักษะการเลนกีฬาและ
การออกกําลังกาย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

0.00 191,650.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการการแขงขันกีฬา "อบจ
.เชียงราย เปตอง
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จยา"

0.00 0.00 145,925.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการแขงขัน "อบจ.เชียงราย 
วอล์เลย์บอลคัพ" 
ประจําปี 2559

74,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย 
เด็ก เยาวชน
และประชาชน

0.00 81,250.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการแขงขัน  "อบจ.เชียงราย 
ฟุตบอล
เชียงรายลีค 11 คน" 

135,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.9 โครงการละออนเมือง อนุรักษ์ขนม
เมือง

0.00 81,165.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการอนุบาลฟันน้ํานม 0.00 0.00 83,825.00 0.00 0 % 0

10 คาพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 297,500.00 0.00 950,000.00 0 % 950,000

รวมค่าใช้สอย 2,313,236.00 2,147,495.00 3,126,410.00 4,509,000.00 3,362,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,473,118.14 2,094,115.13 2,309,038.80 2,960,000.00 1.35 % 3,000,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 862,597.21 963,879.22 772,660.33 1,200,000.00 -50 % 600,000

คาบริการโทรศัพท์ 13,522.13 11,229.12 4,650.28 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,798.45 8,071.60 8,104.12 50,000.00 -50 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,358,035.93 3,077,295.07 3,094,453.53 4,230,000.00 3,645,000

รวมงบดําเนินงาน 5,671,271.93 5,224,790.07 6,220,863.53 8,739,000.00 7,007,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1.1 โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมลิ้นชัก 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0 % 0

1.1.2 มานตัดอากาศ 0.00 0.00 128,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.3.1 เครื่องเลื่อยยนต์ 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.4.1 ถังขยะคอนเทนเนอร์ 0.00 0.00 296,535.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 454,535.00 0.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

01 กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0

1.1.2 จัดทําอัฒจรรย์เหล็ก สนาม
วอลเลย์บอลชายหาด 
สนามแฮนด์บอลภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 ติดตั้งเสาไฮแมทพร้อมโคมไฟฟ้าสอง
สวางภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

0.00 1,074,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 ปรับปรุงสนามยิงปืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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1.1 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 368,747.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.5 ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสองสวาง
สนามเปตองภายในศูนย์บูรณาการการเรียน
รู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 368,747.00 2,067,000.00 0.00 2,000,000.00 700,000
รวมงบลงทุน 368,747.00 2,067,000.00 454,535.00 2,000,000.00 700,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 1,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,540,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,540,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 10,723,538.93 10,801,163.07 10,123,477.53 21,487,836.00 11,660,400

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

      1.1.5 โครงการขวงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน

2,917,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 1.1.5 โครงการขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนา ชาติพันธุ์ 
      และอาเซียน

0.00 2,932,950.00 0.00 0.00 0 % 0

 1.1.8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม

647,692.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

"1.1.7  โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิ
การ ระดับเจ้าอาวาส
ทุกวัดใน จ.เชียงราย"

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

01 โครงการของเลนพื้นบ้านล้านนาจากอุ้ยสู
หลาน

0.00 0.00 0.00 170,000.00 17.65 % 200,000

02 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านศาสนา 
วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

02 โครงการมวนอกมวนใจ๋เลนดนตรีปื้น
เมือง

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

03 โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามัง
ราย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0
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03 โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

04  โครงการขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0

04 โครงการขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้าน
นาชาติพันธุ์และอาเซียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

05  โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปี 
2561

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

05 โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

06 โครงการงานราชพิธี งานรัฐพิธีของ
จังหวัด

0.00 0.00 0.00 9,280,000.00 -100 % 0

06 โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

07  โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ้าอาวาส
ทุกวัดใน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

08  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -16.67 % 500,000

09 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

09 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

1.1.1  โครงการของเลนพื้นบ้านล้านนาจาก
อุ๊ยสูหลาน

0.00 0.00 195,401.00 0.00 0 % 0
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1.1.1 คาใช้จายงานราชพิธี  งานรัฐพิธีของ
จังหวัด

150,300.00 369,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10  โครงการสลาน้อยแหงล้านนา
0.00 0.00 132,565.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการสลาน้อยแหงล้านนา 243,078.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.10 โครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 0.00 272,380.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.11  โครงการสืบสานประเพณีวันเข้า
พรรษา องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
ประจําปี 2561

0.00 0.00 190,000.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้าน
นา

0.00 454,200.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.11 โครงการอบรมปฏิบัติการถายทอด
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

408,598.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท้องถิ่น

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

1.1.12 โครงการอบรมปฏิบัติการสืบทอด
พิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและ
ประเพณีท้องถิ่น  

294,672.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.19 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 
5

24,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2  โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2559

215,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2  โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2560

0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการมวนอกมวนใจ๋เลนดนตรีปื้น
เมือง

0.00 0.00 282,686.07 0.00 0 % 0

1.1.21 โครงการ 5 เดือน 5 ความดี 194,132.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.23 โครงการอบรมศักยภาพผู้นําชนเผา
พื้นที่
จังหวัดเชียงราย

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญา
มังราย 0.00 0.00 996,060.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้า
พรรษา อบจ.เชียงราย ประจําปี  2559    

186,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้า
พรรษา อบจ.เชียงราย ประจําปี 2560

0.00 190,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ

501,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.4 โครงการสงเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ

0.00 599,720.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการงานราชพิธี งานรัฐพิธีของ
จังหวัด 0.00 0.00 2,692,878.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ้าอาวาส
ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม

0.00 819,245.34 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงราย

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญา
มังราย

0.00 1,249,750.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2561 0.00 0.00 249,400.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัน
ลอยกระทง

168,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10  โครงการสลาน้อยแหงล้านนา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

11  โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0
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12 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

13 โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,350,772.00 7,437,645.34 5,338,990.07 16,200,000.00 8,550,000

รวมงบดําเนินงาน 6,350,772.00 7,437,645.34 5,338,990.07 16,200,000.00 8,550,000
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามัง
ราย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

02 ปรับปรุงขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้าน
นา และอาเซียน

0.00 0.00 0.00 899,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,899,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,899,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 0.00 282,200.00 0.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนเทศบาลตําบลดอนศิลา อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

หน้า : 121/211
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02 อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

03 อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

04 อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทรายงาม อ
.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

05 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเทอด
ไทย อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

06 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแม
สลองใน อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 985,000.00 771,000.00 1,433,500.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอย
หลวง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

02 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอย
หลวง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200 % 300,000

04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -66.67 % 100,000

05 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

06 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

หน้า : 122/211
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07 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

07 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

08 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

09 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 4,250,000.00 2,891,000.00 2,550,000.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

01 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แมฟ้าหลวง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

02 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

02 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แมฟ้าหลวง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

03 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200 % 300,000

04 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000

05 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

06 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

07 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

08 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

09 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

หน้า : 123/211
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11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,235,000.00 3,944,200.00 3,983,500.00 4,100,000.00 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 5,235,000.00 3,944,200.00 3,983,500.00 4,100,000.00 3,000,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 11,585,772.00 11,381,845.34 9,322,490.07 22,199,000.00 11,550,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
ด้านการทองเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

01 โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะการใช้
งานแอพพลิเคชั่นเพื่อสงเสริมการเรียนรู้และ
การทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

02 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเพื่อทําหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 796,500

หน้า : 124/211
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02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

03 โครงการพัฒนาและสงเสริมด้านการทอง
เที่ยวจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 -100 % 0

03 โครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,000,000

1.1.1 โครงการพัฒนาและให้ความรู้ทักษะ
ด้านการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย

700,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความ
รู้ ทักษะด้านการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ชุมชนเวียงหนองหลม 
บ้านแมลัว ตําบลทาข้าวเปลือก และบ้านสัน
ทางหลวง ตําบลจันจว้าใต้ 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

0.00 242,400.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการจัดทําคูมือและแผนพับ
ประชาสัมพันธ์
แหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย

190,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
เพื่อทําหน้าที่
มัคคุเทศก์อาสา

0.00 0.00 1,064,900.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความ
รู้ ทักษะด้านการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บ้านแมยางมิ้น ตําบล
ศรีถ้อย 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

0.00 126,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความ
รู้ ทักษะด้านการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บ้านปางห้า ตําบลเกาะ
ช้าง 
อําเภอแมสาย และบ้านทาขันทอง ตําบล
บ้านแซว 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

0.00 380,770.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 126/211
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1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความ
รู้ทักษะด้านการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทองเที่ยวเชิง
เกษตร การเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวโดย
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 291,295.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจังหวัด
เชียงราย

313,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านแมจันใต้ ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 130,175.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการพัฒนาการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือประชาสัมพันธ์
เทศกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวัดเชียงราย

0.00 72,400.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 127/211
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1.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชนบ้านดอยสะโง้ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ต
.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

0.00 0.00 60,700.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการพัฒนาการจัดการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

214,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการทองเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

0.00 589,100.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เพื่อทําหน้าที่มัคคุเทศก์
อาสา

0.00 894,650.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการโฮมสเตย์และการบริหาร
จัดการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน กลุมโฮมสเตย์บ้านรอง
ปลายนา 
ต.บัวสลี อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 205,625.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการทองเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

451,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เพื่อทําหน้าที่มัคคุเทศก์
อาสา

892,204.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการทองเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 447,530.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้อง
ถิ่นจังหวัดเชียงราย

0.00 3,499,950.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 129/211
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1.1.8 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอา
เซียนเชียงราย

50,863,550.39 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอา
เซียนเชียงราย 2016

0.00 47,703,482.14 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 โครงการฝึกอบรมยุวสภาวัฒนธรรมสง
เสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 53,626,404.39 53,509,552.14 2,400,225.00 4,100,000.00 30,296,500
รวมงบดําเนินงาน 53,626,404.39 53,509,552.14 2,400,225.00 4,100,000.00 30,296,500

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว
โดยชุมชนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แกนักทองเที่ยว ม.9 ต.หัวง้ม 
อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

01 กอสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบขวงศึกษาวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมล้านนา
และอาเซียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
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02 กอสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริการนักทอง
เที่ยว ม.25 
ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 981,000.00 -100 % 0

1.1.1 กอสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหลงทอง
เที่ยวโดยชุมชน
บ้านปางห้า ตําบลเกาะช้าง อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย

0.00 198,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 กอสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมูบ้านทอง
เที่ยวโดยชุมชนบ้านสันทางหลวง ตําบลจัน
จว้าใต้ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

0.00 198,500.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างศูนย์ข้อมูลบริการนักทองเที่ยว (ดอย
แมสลอง) หมู 1 ต.แมสลองนอก อ.แมฟ้า
หลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 ปรับปรุงภูมิทัศน์ขวงวัฒนธรรมเมืองเทิง 
ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

01. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการทองเที่ยวหนอง
วังฆ้อง หมูที่ 12 
ต.เกาะช้าง อ.แมสาย จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์รวมกับ หมูที่ 6
ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 880,000.00 -100 % 0
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02. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยหัวแมคํา 
หมูที่ 4 ต.แมสลองใน
อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

03. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยแมสลอง 
หมูที่ 1 
ต.แมสลองนอก อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,494,200.00 -100 % 0

04. ปรับปรุงภูมิทัศน์ขวงวัฒนธรรมเมืองเทิง 
หมูที่ 1 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0

05. ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 บริเวณศาลากลางหลังแรก ถ
.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

1.1.2 ฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหลงทอง
เที่ยวเพื่อพัฒนา
แหลงทองเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 895,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 396,500.00 895,000.00 8,955,200.00 3,500,000
รวมงบลงทุน 0.00 396,500.00 895,000.00 8,955,200.00 3,500,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 400,000.00 100,000.00 300,000.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแม
สลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

02 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลตับเตา 
อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

03 อุดหนุนเทศบาลตําบลแมสาย อ.แมสาย 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 575,000.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

02 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่า
เป้า

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

05 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 500,000.00 100,000.00 875,000.00 980,000.00 700,000

รวมงบเงินอุดหนุน 500,000.00 100,000.00 875,000.00 980,000.00 700,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 54,126,404.39 54,006,052.14 4,170,225.00 14,035,200.00 34,496,500
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 76,435,715.32 76,189,060.55 23,616,192.60 57,722,036.00 57,706,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 12,050,318.00 12,890,635.00 13,292,450.00 16,146,360.00 9.06 % 17,609,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 94,029.00 145,073.00 132,267.00 228,156.00 -4.28 % 218,400

เงินประจําตําแหนง 163,200.00 239,159.00 223,252.00 312,000.00 0 % 312,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,440,500.00 1,165,980.00 1,233,780.00 1,213,560.00 11.23 % 1,349,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 8,724,591.00 9,057,205.00 9,375,811.00 11,426,420.00 79.91 % 20,557,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 1,063,196.00 898,367.00 776,805.00 624,108.00 89.18 % 1,180,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 23,535,834.00 24,396,419.00 25,034,365.00 29,950,604.00 41,227,500

รวมงบบุคลากร 23,535,834.00 24,396,419.00 25,034,365.00 29,950,604.00 41,227,500
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 169,920.00 50,160.00 102,360.00 150,000.00 0 % 150,000

คาเชาบ้าน 519,275.00 481,308.00 515,100.00 662,000.00 25.08 % 828,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 228,461.50 257,880.00 211,073.50 258,300.00 74.22 % 450,000

รวมค่าตอบแทน 917,656.50 789,348.00 828,533.50 1,070,300.00 1,428,000

หน้า : 134/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,579,641.03 7,116,595.22 6,439,703.82 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 12,200,000.00 -42.62 % 7,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 1,377,000.00 -12.85 % 1,200,000

02 โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

03 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความ
เข้าใจทางด้านการชาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

2.2.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 537,727.74 758,184.10 0.00 0.00 0 % 0

2.2.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0.00 0.00 594,189.05 0.00 0 % 0

2.2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้า
ใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย 

0.00 0.00 161,924.72 0.00 0 % 0

2.2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้า
ใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย และความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมรับมือจากแผนดินไหว

0.00 166,766.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.2.3 โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้า
ใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

148,075.55 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,228,390.81 3,199,994.09 1,822,798.62 2,968,500.00 68.44 % 5,000,000

รวมค่าใช้สอย 9,493,835.13 11,241,539.41 9,018,616.21 16,745,500.00 13,600,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 299,999.00 400,000.00 310,643.00 534,000.00 38.58 % 740,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,284,720.00 986,900.00 506,485.00 4,210,000.00 -64.37 % 1,500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,980.00 55,000.00 22,616.00 280,500.00 -64.35 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 22,261,391.68 19,401,274.78 20,453,070.50 41,520,545.00 15.78 % 48,073,940

วัสดุยานพาหนะและขนสง 691,923.70 975,168.60 920,391.25 1,498,958.00 0.07 % 1,500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,331,909.40 7,588,380.58 6,785,625.40 14,700,000.00 -4.76 % 14,000,000

วัสดุการเกษตร 0.00 423,200.00 308,000.00 1,180,000.00 -15.25 % 1,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 449,745.00 499,990.00 437,790.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

วัสดุอื่น 0.00 461,000.00 539,504.80 1,211,000.00 23.86 % 1,500,000

รวมค่าวัสดุ 32,339,668.78 30,790,913.96 30,284,125.95 66,144,003.00 69,413,940
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 11,362.83 9,704.43 10,857.14 15,000.00 0 % 15,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,124.00 15,408.00 15,408.00 23,100.00 188.74 % 66,700

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,486.83 25,112.43 26,265.14 38,100.00 81,700
รวมงบดําเนินงาน 42,776,647.24 42,846,913.80 40,157,540.80 83,997,903.00 84,523,640

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน (ฐานรางลอย) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 135,000

1.1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง 

0.00 16,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โต๊ะ
62,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 เก้าอี้ 
72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง

0.00 55,600.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 เต้นท์ผ้าใบ 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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3. เครื่องสร้างลมเย็น
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็น 
จํานวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 25,000.-บาท ขนาดใบพัดไมน้อย
กวา 22 นิ้ว
บรรจุน้ําได้มากกวา 90 ลิตร มีล้อเคลื่อนที่ได้ 
(กองชาง)
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ
.ชร.กําหนด
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2559-
2561 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 
4 
รายการที่ 2 หน้า 9)

248,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,075,000

01 รถบรรทุก (ดีเซล)
0.00 0.00 0.00 1,182,000.00 -100 % 0

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,960,000

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 
0.00 0.00 0.00 957,000.00 -100 % 0
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03 รถเทรลเลอร์
0.00 0.00 0.00 4,950,000.00 -100 % 0

03 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000,000

04 รถบรรทุก (ดีเซล) 
0.00 0.00 0.00 715,000.00 -100 % 0

04 รถบรรทุกท้ายลาดชานต่ํา (เทรลเลอร์) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500,000

05 รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,182,000

06 รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อม
อุปกรณ์พัฒนาบอบาดาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500,000

1.2.1 รถจักรยานยนต์ 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องสูบน้ํา
0.00 0.00 0.00 46,000.00 -100 % 0

01 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,400

02 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,100,000

1.3.1 ปัมลมขับสายพาน
0.00 0.00 47,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

01 เครื่องตบดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000
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01 รถบดล้อเหล็ก 
0.00 0.00 0.00 2,950,000.00 -100 % 0

02 รถ Asphalt distributor (Prime coats) 
0.00 0.00 0.00 8,950,000.00 -100 % 0

02 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ (Hydraulic 
Excavator)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500,000

03 รถเกลี่ยดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500,000

03 รถไม้กวาดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 -100 % 0

04 รถบดล้อยาง 
0.00 0.00 0.00 5,950,000.00 -100 % 0

04 รถบดล้อเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,900,000

05 ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน
และแบบสูงกวามาตรฐาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

05 รถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
0.00 0.00 0.00 15,950,000.00 -100 % 0

รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า 
0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 -100 % 0

รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน
0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 เครื่องบันทึกเสียง
0.00 0.00 0.00 6,990.00 -100 % 0

01 ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

02 ชุดมอเตอร์สําหรับเสาไฮแมท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

03 ชุดรอกสลิงดึงสายไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,400

04 คีมย้ําหางปลาไฮดรอลิค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,400

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
0.00 0.00 0.00 17,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

01 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

01 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 114,000

02 เครื่องทําน้ําเย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,090

ครุภัณฑ์โรงงาน

01 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 12,600.00 -100 % 0

01 สวานไฟฟ้าโรตารี่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

02 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0
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02 สวานไฟฟ้าไร้สายแบบกระแทก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ครุภัณฑ์กีฬา

01 เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติด
ตั้ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

01 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,000

01 สายวัดระดับน้ํา
0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

02 เทปวัดระยะ 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

03 กล้องระดับ
0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

04 ไม้สตาฟท์วัดระดับ
0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

1.5.1 เป้าวัดระยะ 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.5.2 หลักขาว - แดง 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.7.1 ล้อวัดระยะทาง 
0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

1.7.2 กล้องระดับ
0.00 0.00 101,400.00 0.00 0 % 0
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1.7.3 ไม้สตาฟฟ์ 
0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   1.5.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network

0.00 57,500.00 0.00 0.00 0 % 0

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 165,000.00 -100 % 0

01 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

02 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100 % 0

02 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access 
Point) แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,400

03 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

03 เครื่องสํารองไฟฟ้า
0.00 0.00 0.00 17,955.00 -100 % 0

04 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,000

04 เครื่องสํารองไฟฟ้า
0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

05 โปรแกรมสร้างแบบจําลอง 3 มิติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 196,880
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05 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

06 อุปกรณ์ควบคุมการจายไฟ (POE)
0.00 0.00 0.00 9,200.00 -100 % 0

07 อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

08 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย
0.00 0.00 0.00 256,000.00 -100 % 0

09 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง 
Media Converter 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0.00 144,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.5.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 39,900.00 0.00 0.00 0 % 0

10 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง 
Media Converter 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

11 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 490,300.00 357,800.00 212,200.00 59,414,045.00 41,730,570
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

2.1.1 ปรับปรุง ดัดแปลง ตอเติมที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

2,004,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,004,400.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 2,494,700.00 357,800.00 212,200.00 59,414,045.00 41,730,570
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 68,807,181.24 67,601,132.80 65,404,105.80 173,362,552.00 167,481,710

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวาง หมูที่ 4 ต.บ้านด้าย - หมูที่ 2 
ต.โป่งผา อ.แมสาย จ.เชียงราย 

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 -100 % 0

01 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.10 ต.แมกรณ์ - ม.21 ต.ป่าอ้อดอน
ชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000
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01. กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) 
เชื่อมระหวางหมูที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย - หมูที่ 11 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,455,000.00 -100 % 0

02 กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวาง
ม.3 ต.ดอยฮาง - ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

02. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 19
ต.บ้านดู - เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

03 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม. 20 ต.วาวี อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

03. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 13
ต.แมยาว อ.เมืองเชียราย - หมูที่ 19 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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04 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.12 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

04. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 17 ต.ดอยลาน - หมูที่ 29 
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 690,000.00 -100 % 0

05 กอสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์เครื่องจักรกล 
อบจ.เชียงราย (ดอยเขาควาย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

05. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย - หมูที่ 2 ต.วาวี 
อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

06 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.14 ต.มวงคํา - ม.4 ต.หัวง้ม 
อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

06. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 
ต.ห้วยชมภู - หมูที่ 11 ต.แมกรณ์ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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07 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเชื่อมระหวาง ม.17 
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

07. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.ดอยฮาง - หมูที่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

08 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.สันกลาง - ม.14
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

09 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.แมคํา อ.แมจัน -
ม.15 ต.แมฟ้าหลวง อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

09. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 17
ต.เจริญเมือง - หมูที่ 15 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

หน้า : 148/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.1 กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย - หมูที่ 11 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 0.00 2,900,000.00 0.00 0 % 0

1.1.11 กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล 
(Para Cape Seal)เชื่อมระหวางหมูที่ 1 ต
.รอบเวียง - 
ทน.เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมสารีริกธาตุ
ดอยเขาควาย 
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

495,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.13 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 18  
ต.สันกลาง - หมูที่ 13 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 748,000.00 0.00 0 % 0
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1.1.13 กอสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลําน้ําแมมอญ 
หมูที่ 2 ต.โป่งแพร อ.แมลาว จ.เชียงราย 
เพื่อใช้เป็นแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรสําหรับพื้นที่หมูที่ 3,4 ต.โป่ง
แพร และหมูที่ 5  
ต.ป่ากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.15 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล 
(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 6 ต
.ป่าตึง-หมูที่ 9 
ต.ป่าซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย

2,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.17 กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ําคํา 
สําหรับพื้นที่
หมูที่ 3 ต.จันจว้า อ.แมจัน จ.เชียงราย

710,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.18 กอสร้างถนนลูกรัง เชื่อมระหวางหมู
ที่ 5 ต.แมต๋ํา - 
หมูที่ 7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย

0.00 995,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.19 กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ําจัน 
หมูที่ 14 ต.ป่าตึง อ.แมจัน
จ.เชียงราย

0.00 0.00 367,000.00 0.00 0 % 0
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1.1.2 กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย - 
หมูที่ 8 
ต.ทาสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 2,944,000.00 0.00 0 % 0

1.1.20 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.แมคํา - หมูที่ 6 ต.แมไร อ
.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,974,000.00 0.00 0 % 0

1.1.20 กอสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้น
ลําน้ําห้วยไคร้ 
หมูที่ 22 ต.ตับเตา ใช้ประโยชน์รวมกัน
ระหวางหมูที่ 22 
ต.ตับเตา และหมูที่ 14 ต.หงาว อ.เทิง จ
.เชียงราย

0.00 696,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.21 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชื่อมระหวาง 
หมูที่ 7 ต.แมสลองนอก อ.แมฟ้าหลวง - หมู
ที่ 20  
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

1,972,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 151/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.21 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 13 
ต.ต้า อ.ขุนตาล - หมูที่ 6 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

0.00 1,490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.22 กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล 
(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 11 ต
.หัวง้ม-หมูที่ 3 
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

492,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.25 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 11 
ต.แมฟ้าหลวง - หมูที่ 14 ต.เทอดไทย อ.แม
ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 2,750,000.00 0.00 0 % 0

1.1.25 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เชื่อม
ระหวางหมูที่ 9,14 ต.เมืองพาน - หมูที่ 2 ต
.มวงคํา อ.พาน จ.เชียงราย

1,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.27กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติคคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวางหมูที่ 10 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย - หมูที่ 7 ต.ดอนศิลา  อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

1,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 152/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.29 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 1 ต.เวียง - หมูที่ 6 ต.สันสลี อ
.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0 % 0

1.1.3 กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวางหมูที่ 12 ต.ห้วยสัก  - หมูที่ 17
 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 995,000.00 0.00 0 % 0

1.1.31 ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อม
ระหวางหมูที่ 18 
ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

1,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.33 กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ํายาบ 
สําหรับพื้นที่
หมูที่ 2 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.33 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 14 ต.เวียง - หมูที่ 1 ต.สัน
ทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 2,390,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 153/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.34 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  เชื่อม
ระหวางหมูที่ 1 ต.ทาข้าม - หมูที่ 2 ต.หลา
ยงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

0.00 0.00 2,990,000.00 0.00 0 % 0

1.1.34 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
คคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวางหมูที่ 
1 ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย - หมูที่ 19 ต.แมเปา อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย

1,983,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.35 กอสร้างถนน คสล. เชื่อมระหวางหมู
ที่ 10 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย - หมูที่ 3 ต
.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.36 กอสร้างคลองสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลําน้ําแมมอญ หมูที่ 2 
ต.โป่งแพร อ.แมลาว จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์รวมกันระหวาง
หมูที่ 2,3 ต.โป่งแพร และหมูที่ 3,5 ต.ป่ากอ
ดํา อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 154/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.36 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 3   
ต.ห้วยไคร้ - หมูที่ 7 เขตเทศบาลตําบลห้วย
ไคร้ อ.แมสาย 
จ.เชียงราย

0.00 765,900.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.36 กอสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหวาง
หมูที่ 11 
ต.ปงน้อย - หมูที่ 8 ต.หนองป่ากอ อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.37 กอสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก กั้นลําน้ําห้วยเหี้ยะ 
หมูที่ 3 ต.โป่งแพร อ.แมลาว จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์รวมกัน
ระหวางหมูที่ 2,3,4 ต.โป่งแพร และหมูที่ 
3,5 ต.ป่ากอดํา 
อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

1.1.38 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 12 ต.ยางฮอม - 
หมูที่ 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,998,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 155/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.39 กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 5 ต
.สันมะคา - หมูที่ 10 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 2,997,889.00 0.00 0 % 0

1.1.4 กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวางหมู ที่ 10 ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย -
หมูที่ 6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 

0.00 0.00 998,000.00 0.00 0 % 0

1.1.40 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)เชื่อม
ระหวางหมูที่ 11 ต.ทุงกอ - หมูที่ 6 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,497,000.00 0.00 0 % 0

1.1.41 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 2 ต.แมสลองใน - หมูที่ 
17 ต.เทอดไทย อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 3,540,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.41 กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติคคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวางหมูที่ 2 ต.เกาะช้าง -หมูที่ 4 ต
.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

990,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 156/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.41 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.ทุงกอ - หมูที่ 5 
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,495,000.00 0.00 0 % 0

1.1.42 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 16 ต.เวียงชัย - หมูที่ 1 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 0.00 2,940,000.00 0.00 0 % 0

1.1.43 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 8 
ต.หนองป่ากอ - หมูที่ 6 ต.โชคชัย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

1.1.43 กอสร้างระบบระบายน้ํา คสล. เชื่อม
ระหวางหมูที่ 8
ต.โป่งผา - หมูที่ 2 ต.โป่งงาม อ.แมสาย จ
.เชียงราย

490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.45 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 10  
ต.เวียง - หมูที่ 7 ต.สถาน อ.เชียงของ จ
.เชียงราย

0.00 939,600.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 157/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.45 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหวาง หมูที่ 7 ต.ศรีดอน
ไชย - หมูที่ 9 
ต.แมลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 996,000.00 0.00 0 % 0

1.1.46 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 11 
ต.มวงคํา - หมูที่ 7 ต.แมเย็น อ.พาน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0 % 0

1.1.47 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 6 
ต.สันทราย - หมูที่ 9 ต.แมจัน อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 3,996,000.00 0.00 0 % 0

1.1.47 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
คคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวาง หมูที่ 
2 ต.โป่งงาม - หมูที่ 7 ต.โป่งผา อ.แมสาย จ
.เชียงราย

1,986,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.49 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 14 
ต.ศรีดอนชัย - หมูที่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 783,900.00 0.00 0 % 0

หน้า : 158/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.49 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติคคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวางหมูที่ 
5 ทต.แมเจดีย์-
หมูที่ 1 ทต.แมขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

673,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5  กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล 
(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 3 ต
.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - หมูที่ 3 ต.ดอนศิลา อ
.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพารา
สเลอรี่ซีล 
(Para Slurry Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 17 
ต.แมข้าวต้ม - หมูที่ 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ
.เชียงราย

1,929,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 159/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.50 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
คคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวางหมูที่ 
6 
ทต.เวียงกาหลง - หมูที่ 15 ต.แมเจดีย์ อ
.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

664,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.52 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 6 
ต.แมเงิน - หมูที่ 9 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 750,000.00 0.00 0 % 0

1.1.52 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 3     
ต.ดงมหาวัน - หมูที่ 6 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียง
รุ้ง จ.เชียงราย

0.00 255,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.53 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง
หมูที่ 9 ทต.ป่ากอดํา - หมูที่ 6 ต.ป่ากอดํา อ
.แมลาว 
จ.เชียงราย

480,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 160/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.53 กอสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal)
เชื่อมระหวาง หมูที่ 8 ต.ป่าแงะ - หมูที่ 5 ต
.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

0.00 0.00 1,997,000.00 0.00 0 % 0

1.1.54 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง
หมูที่ 9 ต.โป่งแพร อ.แมลาว - หมูที่ 2 ต
.ห้วยชมภู อ.เมือง 
จ.เชียงราย

475,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.54 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวาง หมูที่ 7 ต.ดอนศิลา - หมูที่ 8 
ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,960,000.00 0.00 0 % 0

1.1.55 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติคคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวางหมูที่ 
3 ต.บัวสลี - 
หมูที่ 11 ต.ป่ากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย

1,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 161/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.56 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหวาง หมูที่14 ต.ต้า - 
เขต ทต.บ้านต้า
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,990,000.00 0.00 0 % 0

1.1.57 กอสร้างถนน คสล. เชื่อมระหวางหมู
ที่  25 ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย - หมูที่ 8 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

475,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.57 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 11 
ต.แมฟ้าหลวง - หมูที่ 14 ต.เทอดไทย อ.แม
ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0 % 0

1.1.58 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 9 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - หมูที่ 8 ต.ป่าซาง อ
.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,550,000.00 0.00 0 % 0

1.1.58 จัดทําป้ายจราจรสังเคราะห์พร้อมติด
ตั้งในถนน

0.00 488,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.59 กอสร้างฐานรองรับถังบรรจุยางแอ
สฟัลท์

0.00 198,500.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 162/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.6 กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล 
(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 26 ต
.ห้วยสัก - หมูที่ 6 
ต.ทาสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.65 ปรับปรุงซอมแซมคันพนัง เชื่อม
ระหวางหมูที่ 11 
ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย - หมูที่ 2 
ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

498,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.66 ซอมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In- Place Recycling 
สายทาง 
ชร 1040 แยก ทางหลวงหมายเลข 1 บ้าน
แมคําหลักเจ็ด-
บ้านแมสลองใน เชื่อมระหวาง หมูที่ 3 ตําบล
ศรีค้ํา-หมูที่ 4
ตําบลป่าซาง อําเภอจัน จังหวัดเชียงราย

1,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 163/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.67 ซอมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In- Place Recycling 
สายทาง  
ชร 2016 บ้านสบคํา - บ้านสันธาตุเชื่อม
ระหวาง หมูที่ 5
ตําบลเวียง - หมูที่ 4 ตําบลโยนก อําเภอ
เชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย

1,894,764.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 5 
ต.ห้วยชมภู - หมูที่ 11 ต.แมกรณ์ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

1.1.7 กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล 
(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 2 ต
.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - หมูที่ 8 ต.แมอ้อ อ.พาน จ
.เชียงราย

1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมู
ที่ 6 ต.นางแล - หมูที่ 16 ต.แมข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 997,000.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 164/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.71 ซอมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
คคอนกรีต 
สายทาง ชร.5030 บ้านสันชุม - บ้านใหม
พัฒนา 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 2 ตําบลเชียงเคี่ยน 
อําเภอเทิง - หมูที่ 3 
ตําบลป่าแงะ อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

1,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.72 ซอมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In- Place Recycling 
สายทาง 
อบจ.ชร 3039 บ้านท้าวแกนจันทร์ - 
บ้านโป่ง 
เชื่อมระหวาง หมูที่ 5 - หมูที่ 6 ตําบลป่า
แดด 
อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 165/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.73 ซอมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In- Place Recycling 
สายทาง 
ชร 2032 บ้านใหมมงคล - บ้านป่าบง  เชื่อม
ระหวาง 
หมูที่ 11 ตําบลดอนศิลา - หมูที่ 5 ตําบลผา
งาม 
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.74 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 2   
ต.ทาข้าม - หมูที่ 5 ต.ปอ อ.เวียงแกน จ
.เชียงราย 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.75 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 3 
ต.แมเย็น อ.พาน จ.เชียงราย - หมูที่ 7 ต.ป่า
แฝก อ.แมใจ 
จ.พะเยา

0.00 197,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.76 จัดทําป้ายจราจรสังเคราะห์พร้อมติด
ตั้งในถนน

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.77 พัฒนาระบบน้ําภายในสํานักงาน
องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

198,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 166/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.78 ปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย บริเวณทางเข้าสํานัก
งาน
หนังสือเดินทางชั่วคราว

93,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.8 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 10 
ต.ห้วยชมภู - หมูที่ 6 ต.ดอยฮาง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

1.1.80 ซอมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 
TYPE III  
สายทางเลียบคลองชลประทาน เชื่อม
ระหวาง หมูที่ 5 
ตําบลจอมหมอกแก้ว -  หมูที่ 1 ตําบลป่ากอ
ดํา 
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย

1,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.9 กอสร้างฝายน้ําล้น คสล. หมูที่ 1 ต
.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย เพื่อใช้เป็นแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร สําหรับพื้นที่
หมูที่ 1 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.แมไร - ม.5 
ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

หน้า : 167/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

10. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10
ต.ธารทอง - หมูที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

11 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.12 ต.ทาข้าวเปลือก - ม.13 ต.แมจัน 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

11. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10
ต.ทรายขาว - หมูที่ 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 780,000.00 -100 % 0

12 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.13 ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่า
ตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

12. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.เวียงพางคํา - หมูที่ 11 
ต.โป่งผา อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 840,000.00 -100 % 0

13 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.14 เขต ทต.แมคํา -
ม.7 เขต ทต.สายน้ําคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 168/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

13. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน - หมูที่ 10 ต.แมสลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

14 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.7 ต.ป่าซาง - ม.8 
ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

14. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน - หมูที่ 3 ต.แมสลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

15 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เลียบคลองชลประทาน เชื่อมระหวาง ม.2 ต
.โป่งผา - ม.9 ต.เวียงพางคํา 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

15. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.ป่าซาง - หมูที่ 6 ต.ศรีค้ํา
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,040,000.00 -100 % 0

หน้า : 169/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

16 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต.เวียงพางคํา - ม.5 ต.ศรี
เมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

16. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.แมคํา
- หมูที่ 7 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

17 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สะพาน อบจ.ชร.) เชื่อมระหวาง ม.12
ต.โป่งผา - ม.6 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

17. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 5 
ต.สถาน - หมูที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,482,900.00 -100 % 0

18 กอสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

18. กอสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 14 
ต.เทอดไทย - หมูที่ 5 ต.แมสลองใน อ.แม
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0

หน้า : 170/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

19 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11,18 ต.วาวี 
อ.แมสรวย - ม.7 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

19. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10 ต.ศรีถ้อย - หมูที่ 19 
ต.ป่าแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 730,000.00 -100 % 0

20 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.17 ต.วาวี อ.แมสรวย 
- ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

20. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.เจดีย์หลวง - หมูที่ 12 
ต.ศรีถ้อย อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 729,000.00 -100 % 0

21 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.ศรีถ้อย 
อ.แมสรวย จ.เชียงราย - เขตติดตอ อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

หน้า : 171/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

21. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 3 ต.วาวี
อ.แมสรวย - หมูที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,723,000.00 -100 % 0

22 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.สันสลี - ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

22. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย - หมูที่ 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ
.ลําปาง

0.00 0.00 0.00 2,750,000.00 -100 % 0

23 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.ป่างิ้ว - ม.7 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

23. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวางหมูที่ 12 ต.เวียงกาหลง - หมูที่ 
9 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 740,000.00 -100 % 0

หน้า : 172/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

24 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.2 ต.แมสลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง - ม.14 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

24. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง หมูที่ 1 
ต.เวียง - หมูที่ 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

25 กอสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต.แมสลองใน 
- ม.1 ต.เทอดไทย อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

25. กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงระหวาง 
หมูที่ 7 ต.เวียง - หมูที่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,469,000.00 -100 % 0

26 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ - ม.11 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

26. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 9 ต.ศรีดอนไชย - หมูที่ 9 
ต.แมลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,969,000.00 -100 % 0

หน้า : 173/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

27 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.10 ต.บัวสลี อ.แมลาว - ม
.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

27. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.ศรีดอนไชย - หมูที่ 9 
ต.แมลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 969,000.00 -100 % 0

28 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.2 ต
.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

28. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 
ต.ตาดควัน - หมูที่ 17 ต.แมเปา อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,580,000.00 -100 % 0

29 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.12 ต.ป่ากอดํา - ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

29. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 5 ต.ปอ -
หมูที่ 2 ต.ทาข้าม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 774,000.00 -100 % 0

หน้า : 174/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

30 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.2,9 ต.โป่งแพร 
อ.แมลาว - ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

30. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 5,9 
ต.โป่งแพร อ.แมลาว - หมูที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 -100 % 0

31 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต
.จอมหมอกแก้ว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

31. กอสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม
ลําเหมืองหลวง 
เชื่อมระหวางหมูที่ 7,8 ต.จอมหมอกแก้ว - 
หมูที่ 2 ต.ดงมะดะ
อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 842,000.00 -100 % 0

32 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.เวียง - ม.9 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

32. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7,10 
ต.บัวสลี อ.แมลาว - หมูที่ 15 ต.ป่าอ้อดอน
ชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

หน้า : 175/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

33 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แม
ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

33. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 12 
ต.ป่ากอดํา อ.แมลาว - หมูที่ 14 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

34 กอสร้างสะพาน คสล. สายทาง ชร.ถ 1-
0014 เชื่อมระหวาง ม.3 
ต.เวียง - ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600,000

34. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 18 
ต.ดงมะดะ อ.แมลาว - หมูที่ 16 ต.แมสรวย 
อ.แมสรวย
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

35 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.ทาข้าม - ม.5 
ต.ปอ อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,700,000

หน้า : 176/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

35. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 13 ต.ป่าตาล - หมูที่ 9 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 -100 % 0

36 กอสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแกน - ม.25 
ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,300,000

36. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู
แหลงทองเที่ยวหนองมน
- ป่าส้มแสง หมูที่ 8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

37 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ป่าแดด - ม.6 ต.สันมะ
คา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

37. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 9,15 ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 990,000.00 -100 % 0

38 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.โรงช้าง - ม.14 ต.ป่า
แงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

หน้า : 177/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

38. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 12 
ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

39 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.ปงน้อย - ม.8 
ต.หนองป่ากอ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500,000

39. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.แมเงิน - หมูที่ 9 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,259,000.00 -100 % 0

40 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.9 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

40. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.โรงช้าง - หมูที่ 14 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,168,000.00 -100 % 0

41 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.3 ต.ป่าซาง - ม.15 
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 178/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

41. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling 
เชื่อมระหวางหมูที่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง - หมูที่ 4 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,840,000.00 -100 % 0

42 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระ
หวาง ม.9,15 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล อ
.ขุนตาล จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,300,000

42. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย -
หมูที่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 -100 % 0

43 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ
.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

43. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 11 
ต.ปงน้อย - หมูที่ 8 ต.หนองป่ากอ อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,155,900.00 -100 % 0

หน้า : 179/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

44 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู
แหลงทองเที่ยวหนองมน - 
ป่าส้มแสง ม.8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

45 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.ตาดควัน - ม.17 ต.แมเปา อ
.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

46 กอสร้างอาคารซอมบํารุงศูนย์เครื่องจักร
กล (บริเวณหลังสํานักงาน 
อบจ.เชียงราย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

47 กอสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณ
สํานักงาน อบจ.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

48 กอสร้างที่นั่งพักคอยสําหรับผู้มาติดตอ
ราชการ บริเวณสํานักงาน 
อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

49 กอสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าบริเวณ
หลังสํานักงาน อบจ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10 ต.มวงคํา - หมูที่ 6 ต.เมือง
พาน อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 -100 % 0

หน้า : 180/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 5
ต.โยนก อ.เชียงแสน - หมูที่ 9 ต.จันจว้า อ
.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 1,380,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.8 
ต.แมยาว - ม.13 ต.บ้านดู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

01. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 17 ต.แมข้าวต้ม - หมูที่ 3 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0

02 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.14 ต.แมยาว - ม.6 ต.บ้านดู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

02. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมูที่ 
14 ต.แมยาว  - 
หมูที่ 6 ต.บ้านดู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

03 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.10 ต.ธารทอง - ม.6 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 181/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

03. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมูที่ 
6 ต.ศรีเมืองชุม  - 
หมูที่ 3 ต.เกาะช้าง อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 780,000.00 -100 % 0

04 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.6 
ต.ทรายขาว - ม.18 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

04. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมูที่ 
7 ต.จันจว้าใต้ - 
หมูที่ 9 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

05 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.11 ต.ธารทอง อ.พาน - ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

05. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.แมคํา - หมูที่ 5 ต.แมไร อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 463,101.00 -100 % 0

06 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.6 ต.ป่าตึง - ม.9 ต.ป่าซาง อ
.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 182/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

06. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 8 ต.ป่าตึง - หมูที่ 2 ต.แมจัน
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 2,666,000.00 -100 % 0

07 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.5 
ต.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

07. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมูที่ 
8 ต.แมสลองใน 
อ.แมฟ้าหลวง - หมูที่ 11 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 757,000.00 -100 % 0

08 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.13 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - 
ม.12 ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

08. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 1 ต.แมพริก - หมูที่ 16 
ต.ป่าแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,520,000.00 -100 % 0

09 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.1 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.8 
ต.ป่าหุง อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 183/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

09. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมูที่ 
9 ต.ศรีถ้อย 
อ.แมสรวย จ.เชียงราย - เขตติดตอ อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

1.2.1 ขยายถนน พร้อมปรับปรุงถนนลาด
ยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหวาง
หมูที่ 3 ต.ริมกก - หมูที่ 3 ต.แมข้าวต้ม อ
.เมือง จ.เชียงราย

0.00 995,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  เชื่อม
ระหวางหมูที่ 2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย - 
หมูที่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0

1.2.10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.ศรีค้ํา - หมูที่ 7 ต.แมคํา 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 995,000.00 0.00 0 % 0

1.2.11 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง
หมูที่ 6 ต.ศรีดอนชัย - 
หมูที่ 7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

0.00 0.00 809,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 184/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.2.12 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.แมเจดีย์ - หมูที่ 10 
เขต ทต.แมขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,979,000.00 0.00 0 % 0

1.2.13 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 1
ต.ทาสาย -เขตเทศบาลนครเชียงราย ต.รอบ
เวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 649,000.00 0.00 0 % 0

1.2.13 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวางหมูที่ 13 ต.เกาะช้าง - 
หมูที่ 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 998,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.18 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวาง หมูที่ 4 ต.ทุงกอ - หมูที่ 11 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,994,000.00 0.00 0 % 0

1.2.2 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.ทาสุด - หมูที่ 6 ต.แมข้าวต้ม อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 995,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 185/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.2.2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวางหมูที่ 2 ต.ริมกก       
อ.เมืองเชียงราย - หมูที่ 8 ต.เวียงเหนือ อ
.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  เชื่อม
ระหวาง หมูที่ 5 ต.แมเจดีย์ - หมูที่ 7 
เขตทต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

0.00 0.00 1,980,000.00 0.00 0 % 0

1.2.21 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal)  
เชื่อมระหวางหมูที่ 7 ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 
ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0.00 0.00 997,000.00 0.00 0 % 0

1.2.22 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.เจดีย์หลวง - หมูที่ 12 
ต.ศรีถ้อย อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 698,000.00 0.00 0 % 0

1.2.25 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 ต.เกาะช้าง - หมูที่ 4 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,975,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 186/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.2.26 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 5 ต.ห้วยไคร้ - หมูที่ 11 
เขต ทต.ห้วยไคร้ อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 1,985,000.00 0.00 0 % 0

1.2.3 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง
หมูที่ 14 ต.เจริญเมือง - 
หมูที่ 5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 849,000.00 0.00 0 % 0

1.2.3 ปรับปรุงและซอมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling เชื่อมระหวางหมูที่ 1 ต.แมยาว - 
ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย

0.00 1,497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.30 ซอมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 2 
ต.ศรีค้ํา - หมูที่ 8 ต.สันทราย อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 1,995,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.4 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง
หมูที่ 6 ต.มวงคํา - 
หมูที่ 8  ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 187/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.2.5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพารา
สเลอรี่ซีล(Para Slurry Seal) เชื่อมระหวาง
หมูที่ 3 ต.แมข้าวต้ม - หมูที่ 5 ต.ริมกก อ
.เมือง จ.เชียงราย

0.00 997,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.6 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 3 ต.ศรีเมืองชุม - หมูที่ 6 
ต.โป่งผา อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 988,000.00 0.00 0 % 0

1.2.7 ซอมแซมปรับปรุงทํานบดินคลองชล
ประทาน เชื่อมระหวาง
หมูที่ 7 ต.เวียงชัย - หมูที่ 7 ต.เมืองชุม อ
.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 998,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.2.8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  เชื่อม
ระหวางหมูที่ 1 ต.ศรีเมืองชุม - หมูที่ 4 
ต.เกาะช้าง อ.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 990,000.00 0.00 0 % 0

10 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.7 
ต.เวียง - ม.4 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

10. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.แมพริก - หมูที่ 3
ต.ป่าแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 920,000.00 -100 % 0

หน้า : 188/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

11 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.12 ต.เวียง  - ม.1 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

11. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10 ทต.แมขะจาน - หมูที่ 5 
ต.แมเจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 975,000.00 -100 % 0

12 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.2 
ต.บ้านโป่ง  - ม.15 ต.ป่างิ้ว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

12. ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 3 
ต.มวงยาย - หมูที่ 1 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,969,000.00 -100 % 0

13 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.3 
ต.บ้านโป่ง  - ม.12 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

13. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 19 เขต ทต.แมลาว - หมูที่ 6 
เขต ทต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 1,720,000.00 -100 % 0

หน้า : 189/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เชื่อมระหวาง ม.8 ต.เวียงชัย - ม.3 เขต ทต
.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

14. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) และงาน
ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวางหมูที่ 4 ต.ทุงกอ - หมูที่ 11 ต
.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling เชื่อมระ
หวาง ม.15 ต.ทุงกอ - ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

15. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 9 ต.แมเย็น - หมูที่ 1 
ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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16 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพัก
รับรอง) ของ อบจ.เชียงราย 
ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 209,000

16. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 11 ต.หัวง้ม - หมูที่ 6 ต.เวียง
ห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

17 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการตีเส้น
จราจรในสายทางที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

17. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 ต.ศรีเมืองชุม - หมูที่ 3 
ต.เกาะช้าง อ.แมสาย จ.เชียงราย 

0.00 0.00 0.00 920,000.00 -100 % 0

18 ปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร
ประจําอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ม. 11
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

18. ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแตงสวนไม้งาม
ริมน้ํากก บริเวณสวนไม้งามริมน้ํากก ต.ริม
กก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 34,950,000.00 -100 % 0
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19 ปรับปรุงอาคารที่ทําการทาเทียบเรือเชียง
ของ ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

20 ปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน อบจ
.เชียงราย และอาคารกองป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

21 ปรับปรุงระบบน้ําภายใน อบจ.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอรี่ซีล (Para 
Slurry Seal) เชื่อมระหวาง ม.9 ต.หัวง้ม - ม
.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 998,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 43,332,764.00 21,901,000.00 72,822,789.00 107,805,901.00 96,409,000

รวมงบลงทุน 43,332,764.00 21,901,000.00 72,822,789.00 107,805,901.00 96,409,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 43,332,764.00 21,901,000.00 72,822,789.00 107,805,901.00 96,409,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 112,139,945.24 89,502,132.80 138,226,894.80 281,168,453.00 263,890,710
แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัด
เชียงราย (Fruit Festival)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

01 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

02 โครงการเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย 
(Fruit Festival)

0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

03 โครงการสัมมนาอาชีพผู้ปลูกยางพารา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

04 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

0.00 0.00 0.00 780,000.00 -100 % 0

05 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทํา
เกษตรผสมผสาน 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0

06 องค์กรแหงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Green Office)

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

1.1.1 โครงการจัดงานสับปะรดนางแล ภูแล 
ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย 

0.00 0.00 787,800.00 0.00 0 % 0
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1.1.1 โครงการจัดงานสับปะรดนางแล ภูแล 
ลิ้นจี่และ
ของดีเมืองเชียงราย ประจําปี 2560

0.00 488,346.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตรและการสงเสริม
กิจกรรมด้าน
การตลาดเพื่อเพิ่มชองทางในการจําหนายผล
ผลิต
ทางการเกษตร

488,475.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถของชุมชนด้าน
การเกษตรผสมผสาน

0.00 0.00 577,480.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐานสูสากล

62,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสูสากล

0.00 199,770.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.3 โครงการจัดมหกรรมจําหนาย
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าทางการ
เกษตรกรรม 
กลุมเครือขายผู้ผลิตและจําหนายในจังหวัด
เชียงราย

722,040.00 74,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
สงเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.00 0.00 236,600.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการกระบวนการโรงเรียนชาวนา
ตามยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดเชียงราย

118,940.00 292,440.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการเกษตรปลอดสารพิษสูวิถีชีวิต
ที่พอเพียง

294,207.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการเกษตรปลอดสารพิษสูวิถีชีวิต
ที่พอเพียง

0.00 123,950.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ 

พืช ผักพื้นเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว)
0.00 112,900.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ 

พืชผักพื้นเมืองเชียงราย (ตลาดนัดสีเขียว)
14,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนชาวนาตัวอยางที่ทํานาข้าว
หรือไรข้าวอินทรีย์และโรงเรียนชาวนาศูนย์
การ
เรียนรู้ข้าวพื้นบ้าน พืชผักพื้นเมือง เพื่อเผย
แพร
และพัฒนาให้เป็นฟาร์มตัวอยาง

99,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,800,262.00 1,291,906.00 1,601,880.00 4,230,000.00 500,000

รวมงบดําเนินงาน 1,800,262.00 1,291,906.00 1,601,880.00 4,230,000.00 500,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 300,000.00 400,000.00 300,000.00 0.00 0 % 0

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าแดด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

02 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าแดด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000.00 400,000.00 300,000.00 700,000.00 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000.00 400,000.00 300,000.00 700,000.00 400,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,100,262.00 1,691,906.00 1,901,880.00 4,930,000.00 900,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําสาย
หลักของจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01 โครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

1.1.1 โครงการ อบจ.เชียงราย รวมใจคืนป่า
สูแผนดิน 

640,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อม
และหาแนวทางแก้ไข

0.00 0.00 98,600.00 0.00 0 % 0

1.1.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมด้าน
การอนุรักษ์
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

0.00 99,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา แมน้ํา
สายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย 

30,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.2 โครงการอบจ.เชียงราย รวมใจคืนป่าสู
แผนดิน 0.00 0.00 197,520.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการ Green office องค์กรแหง
การเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม

347,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา แมน้ํา
สายหลักของ
จังหวัดเชียงราย 

0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.3 โครงการองค์กรแหงการเรียนรู้ด้านสิ่ง
แวดล้อม 
Green office 

0.00 0.00 323,480.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยว
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย

0.00 98,700.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมด้าน
การอนุรักษ์
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

175,350.00 0.00 94,000.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการ Green office ปี 2 ลดการ
ใช้พลังงาน
ในองค์กร

650,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.1.5 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา แมน้ํา
สายหลักของ
จังหวัดเชียงราย 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

1.1.5 โครงการองค์กรแหงการเรียนรู้ด้านสิ่ง
แวดล้อม 
Green office 

0.00 400,800.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการต้นแบบสงเสริมการบริหาร
จัดการน้ําอยางยั่งยืน

0.00 0.00 397,500.00 0.00 0 % 0

1.1.6 โครงการสงเสริมกิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนด้านการบริหารจัดการสิ่ง
แวดล้อม

0.00 999,990.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.00 903,430.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อรับ
ทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาแนวทาง
แก้ไขตามพื้นที่ชุมชนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

136,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําเพื่ออุปโภคอยาง
มีสวนรวมในพื้นที่ จ.เชียงราย 

0.00 0.00 1,641,600.00 0.00 0 % 0
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1.1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหา
หมอกควันชวงวิกฤต

210,596.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมจังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,190,591.00 2,512,520.00 2,802,700.00 350,000.00 350,000
รวมงบดําเนินงาน 2,190,591.00 2,512,520.00 2,802,700.00 350,000.00 350,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลําเหมืองเสีย ม
.2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

01. กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ําจัน หมูที่ 
18 ต.ป่าตึง อ.แมจัน 
จ.เชียงราย 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

02 กอสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.13 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์รวมกับ ม.8 ต.จอม
หมอกแก้ว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 200/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

02. กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ําแมเจดีย์ 
หมูที่ 11 ทต.แมขะจาน
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

03 กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่าตึง อ
.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

03. กอสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 ต.ป่ากอดํา 
อ.แมลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์รวมกับ 
หมูที่ 4,5,6 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

04 กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแมน้ําหงาว ม
.20 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

05 กอสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมูที่ 11 ต.แม
คํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01 ขุดลอกลําเหมืองเข้าเวียง ชวงระหวาง ม
.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 201/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

02 ขุดลอกหนองปู่จันทร์ ม.3 ต.ป่าอ้อดอน
ชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
รวมกับ ม.3 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

03 ขุดลอกหนองบัว ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกับเขตเทศบาลนครเชียง
ราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

04 ขุดลอกลําห้วยตะเคียน ชวงระหวาง ม.9 
ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

05 ขุดลอกอางเก็บน้ําห้วยโป่งผา ม.16 ต.ป่า
อ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์รวมกับ ม.8 ต.ทา
สาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

06 ขุดลอกลําห้วยเคียน ชวงระหวาง ม.14 ต
.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
- ม.12 ต.ป่ากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

07 ขุดลอกลําห้วยเอี้ยง ชวงระหวาง ม.22 ต
.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 202/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

08 ขุดลอกหนองกองเสา ม.4 ต.ดอยลาน อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกับ ม.6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

09 ขุดลอกลําน้ํากรณ์ ชวงระหวาง ม.3 ต.แม
กรณ์ - ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

1.1.1 ขุดลอกลําเหมืองเลียบพนังสายลาง 
ชวงระหวางหมูที่ 5 
ต.ริมกก - หมูที่ 15 ต.แมข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

1.1.10 ขุดลอกหนองผาโตน หมูที่ 9 ต
.หนองป่ากอ อ.ดอยหลวง   
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์รวมกันระหวาง หมู
ที่ 9 ต.หนองป่ากอ 
และหมูที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ
.เชียงราย

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

1.1.2 ขุดลอกลําห้วยต้นยาง ชวงระหวางหมู
ที่ 9 ต.เจริญเมือง - 
หมูที่ 8 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 203/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.3 ขุดลอกแก้มลิง หมูที่ 3 ต.ทานตะวัน อ
.พาน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกันระหวางหมูที่ 3,5,12 ต
.ทานตะวัน 
และหมูที่ 9,11 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

1.1.3 ขุดลอกหนองฮาง ชวงระหวางหมูที่ 3 
ต.ทานตะวัน -  หมูที่ 5,14 ต.มวงคํา อ.พาน 
จ.เชียงราย

0.00 296,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 ขุดลอกแมน้ําคํา ชวงระหวางหมูที่ 7 ต
.แมคํา - หมูที่ 7 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 ขุดลอกแมน้ําคํา เพื่อใช้เป็นแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร
และป้องกันอุทกภัย ชวงระหวางหมูที่ 1,14 
ต.แมคํา-หมูที่ 6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

980,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1.1.4 ขุดลอกลําน้ําคี ชวงระหวางหมูที่ 10 ต
.ป่าตึง - หมูที่ 6 
ต.ป่าซาง อ.แมจัน  จ.เชียงราย

0.00 0.00 197,000.00 0.00 0 % 0

1.1.5 ขุดลอกแมน้ําจัน ชวงระหวางหมูที่ 4 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน - 
 หมูที่ 9 ต.จันจว้า อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

หน้า : 204/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.1.5 ขุดลอกลําเหมืองแมเปิน ชวงระหวาง
หมูที่ 10 ต.ป่าซาง - 
หมูที่ 3,4,6,10 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

1.1.6 ขุดลอกแก้มลิง หมูที่ 10 ต.ศรีค้ํา อ
.แมจัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกันระหวาง หมูที่ 10 ต.ศรี
ค้ํา และหมูที่ 12 
ต.ป่าซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

1.1.7 ขุดลอกหนองมน หมูที่ 6 ต.ห้วยซ้อ อ
.เชียงของ จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกันระหวางหมูที่ 6 ต.ห้วย
ซ้อ    และหมูที่ 4 
ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

1.1.8 ขุดลอกหนองต้นปูน หมูที่ 5 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ 
ใช้ประโยชน์รวมกันระหวางหมูที่ 4,5,13 ต
.ห้วยซ้อ 
และ หมูที่ 3,9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ
.เชียงราย

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

1.1.9 ขุดลอกลําน้ําห้วยส้าน ชวงระหวางหมู
ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว - หมูที่ 7 ต.ป่ากอดํา 
อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

หน้า : 205/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

10 ขุดลอกหนองป่าไคร้ ม.14 ต.บ้านดู อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

11 ขุดลอกลําเหมืองหนองครกรอง ชวงระ
หวาง ม.19 ต.บ้านดู - ม.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

11. ขุดลอกคลองแมสะกึ๋น ชวงระหวางหมูที่ 
10 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - หมูที่ 1 ต.ดอนศิลา อ
.เวียงชัย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

12 ขุดลอกลําเหมืองหนองบวกมะไฟ ชวงระ
หวาง ม.10 ต.บ้านดู - ม.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

12. ขุดลอกลําน้ําแมข้าวต้ม ชวงระหวางหมู
ที่ 6 ต.นางแล - 
หมูที่ 16 ต.แมข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

13 ขุดลอกหลงกกเกา ชวงระหวาง ม.6 ต
.แมข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย - ม.6
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

หน้า : 206/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

13. ขุดลอกลําน้ํางาม ชวงระหวางหมูที่ 11 
ต.นางแล - หมูที่ 23 
ต.แมข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

14 ขุดลอกลําห้วยสันก๋อย ชวงระหวาง ม.6 
ต.แมข้าวต้ม - ม.7 ต.ทาสุด
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

14. ขุดลอกลําน้ํานางแล ชวงระหวางหมูที่ 7
 ต.นางแล - หมูที่ 15 
ต.บ้านดู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

15 ขุดลอกหนองป่าอ้อ ม.6 ต.ธารทอง อ
.พาน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกับ ม.14 ต.ดงมะดะ อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

15. ขุดลอกลําน้ําแมสาด ชวงระหวางหมูที่ 4
 ต.แมกรณ์ - หมูที่ 21
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

16 ขุดลอกแมน้ําจัน ชวงระหวาง ม.3 ต.ป่า
ตึง - ม.7 ต.ป่าซาง อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

16. ขุดลอกลําน้ํากรณ์ ชวงระหวางหมูที่ 6 ต
.แมกรณ์ - หมูที่ 11 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

หน้า : 207/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

17 ขุดลอกลําเหมืองแมเปิน ชวงระหวาง ม
.13 ต.ป่าซาง - ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

17. ขุดลอกลําน้ําคาว ชวงระหวางหมูที่ 8 ต
.สันกลาง - หมูที่ 8 
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

18 ขุดลอกหนองกวาง ม.6 ต.ทาข้าวเปลือก 
อ.แมจัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกับม.6 ต.จันจว้า อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

18. ขุดลอกลําห้วยรองตุน ชวงระหวางหมูที่ 
8 ต.เจริญเมือง - 
หมูที่ 3 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

19 ขุดลอกหนองเล็งใหม ม.14 ต.ทาข้าว
เปลือก อ.แมจัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกับ ม.6 ต.จันจว้า อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

20 ขุดลอกบริเวณฝายลําน้ําแมมอญ ม.2 ต
.โป่งแพร อ.แมลาว จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

36. ขุดลอกแนวกันเขตหนองไคร้ หมูที่ 2 ต
.เกาะช้าง อ.แมสาย  
ใช้ประโยชน์รวมกับ หมูที่ 6 ต.ศรีเมืองชุม อ
.แมสาย จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

หน้า : 208/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

43. ขุดลอกลําเหมืองหลวง ชวงระหวาง หมู
ที่ 1,14 ต.แมคํา - 
เขตเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

44. ขุดลอกลําเหมืองสันโค้ง ชวงระหวางหมู
ที่ 10 ต.ป่าตึง - หมูที่ 1
ต.ป่าซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

45. ขุดลอกน้ําจัน ชวงระหวางหมูที่ 6 ต.ป่า
ตึง - หมูที่ 2 ต.แมจัน 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

46. ขุดลอกหนองซาง หมูที่ 12 ต.ป่าซาง อ
.แมจัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์รวมกับ หมูที่ 2 ต.ศรีค้ํา อ.แม
จัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

47. ขุดลอกลําเหมืองโป่งช้าง ชวงระหวางหมู
ที่ 14 ต.ป่าซาง - 
หมูที่ 7ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

54. ขุดลอกลําเหมืองหนองบัว ชวงระหวาง
หมูที่ 1 ต.เวียง - หมูที่ 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 980,000.00 1,780,000.00 4,173,000.00 9,255,000.00 13,500,000

รวมงบลงทุน 980,000.00 1,780,000.00 4,173,000.00 9,255,000.00 13,500,000

หน้า : 209/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 3,620,591.00 4,292,520.00 6,975,700.00 9,605,000.00 13,850,000
รวมแผนงานการเกษตร 5,720,853.00 5,984,426.00 8,877,580.00 14,535,000.00 14,750,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 14,378,800.00 14,378,800.00 14,378,800.00 14,379,800.00 0 % 14,379,800

คาชําระดอกเบี้ย 2,549,473.95 2,027,317.80 1,743,995.79 2,228,000.00 -20.56 % 1,770,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,690,600.00 1,758,430.00 1,730,171.00 2,200,000.00 27.27 % 2,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 128,000

สํารองจาย 26,951,529.00 43,041,962.10 50,214,407.09 82,750,000.00 -24.3 % 62,640,000

รายจายตามข้อผูกพัน 643,577.00 2,131,614.00 1,642,379.00 0.00 0 % 0

01 คาบํารุงสมาคม องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0.00 0.00 0.00 695,000.00 3.73 % 720,915

02 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 125 % 4,500,000

หน้า : 210/211



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

03 คาใช้จายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริหารสวนจังหวัด

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 79,744.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 0.00 56,190.00 64,290.00 193,256.00 -48.26 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

6,300,000.00 6,460,000.00 6,460,000.00 6,950,000.00 3.73 % 7,209,150

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 407,328.00 407,328.00 407,328.00 500,000.00 0 % 500,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 729,435.00 488,535.00 488,535.00 1,399,000.00 7.22 % 1,500,000

รวมงบกลาง 53,650,742.95 70,750,176.90 77,129,905.88 113,474,800.00 96,347,865

รวมงบกลาง 53,650,742.95 70,750,176.90 77,129,905.88 113,474,800.00 96,347,865
รวมงบกลาง 53,650,742.95 70,750,176.90 77,129,905.88 113,474,800.00 96,347,865

รวมแผนงานงบกลาง 53,650,742.95 70,750,176.90 77,129,905.88 113,474,800.00 96,347,865
รวมทุกแผนงาน 476,030,676.43 637,874,360.23 646,623,994.59 980,000,000.00 1,125,874,500

หน้า : 211/211
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" "u 
u - . u a e - o

Lray rfl 0r4r.J'tu :3ruuu u0Li{a! n1a{ :ovr.r.iaoain1lYlLnulto.l
U';

- rlut m"uuaun'ruu.1io{6! (r.fi. 2561-2565) otn.t5.

n.02 uuoorasriri 1 ttr.nl.i'ruooaivn5irLuavn1:1uo,] vdr 153

alo'lv 2l

08 n oail inuunaunSflLa5!rvdn L{0!:s141'r.i u.5 n.aunali - }].14

Fl.roiryuio{ o.Yru o.L{u.:51u

- f,ro:ro:n{r': 6.00 Lrlni u'rx 150.00 ur,: uioniufikiriotn'j^

900.00 9r'r51rrr]fl : 14LlLAaiU 0. 1 5 t!915 :',',tUavt0Uosl',lll

r.lllJule!uesi1un1rfi orl0.tr. rirvuo (;irri.nr:dr r)

-rfl uhlqrrlrl:v:rtuiruru-6orrinr:rivlrdxun''.:r4iovt.(.2540
J4 o 

u uu 

- - . u a o - n J !
tLavvEnlvr.]'ru lvLlJUlJ 1lo1J{n! n1a.: v:ovund0ann1:vtnu']fl 0.i

- rlullo,llruirur-oru1f o{fru Ot.A. 2561 - 2565) auo.ti.

r^t.02 uvnatanii 1 u u.r1lrofla1vfl::lJt,rau nllluol v{1 153

4101]v 2a

n1u1u

iiruru 500,000 !.rvr

01u?lJ 500,000 !'rvr



,Ai"r 166/2A1

1,000,000 !1Yr09 rioairrouunoun5n rairna6 n rdor:sv'ir.: !.7 n.H"iril o.uriiu -

r:.15 sr. uriflrvar': a.uiflrvar.: o.lirl.r:ru

- n-ro:ro:nir.: 6.00 rtlnr ul'r 290.00 r:Lr': ySon"urilririounir

1,740.00 fi 1i1':rLrFr: yurrodu 0. 15 rr.rFri :ruavrdunerr]

uulurjauuav:runr:i oro.t:. rirvuo (zilinnr:dr':)

- r[]ul n unr:v:rtriruru"6 orri. r:rivr:drul"'rv io , .A.2540

[nvvr8nfl v 1u :et!u1] 1J01J.:n! nra.: v:0141.J{406.ifl 't:vtnulta.i

- ,Ilr] L!fl l1.l.uru{e!u1yo.rnu (\.rt.2561 - 2565) orjo.rr.

ar.0z unsnraoivr' 1 tlruu.:1uqna1vn::tLuav nr:luor

yrirfi rso rirfr!*'as

10 rioairrouunouninrair:u.r6 n u,tl'or:av'ir.: r.o n. ur:"ili - r.s

ar-uiln"r o.uriiu o.16u.r:rer

- frrr:rr:n{rr 6.00 L!a: u^'t 300.00 ur,: y5on*udhidoun'ir

1,800.00 Fr1:liuro: vurraa'u 0. 1 5 r!ni :ruac lSuorrtl

ur!uulauuac:rsnr:ri oro.t:. riryuo (drfinnr:drr)

- rtultlouu:s:"triruai6o.:rirr:r5yr:d':uoryr-o yt.t. 2540

rrasrBnflvlJlu rrruuu u01J{nu n1a{ y:0141t.!a0a{fl15y nu1to,:

- rtju L!fl.!r,tuu*'ru1]iro idu ( .F1.2561.2565) oljn.ri.

zu.02 ulrooranii 1 ttrJi:l1uonalyn::ruavnr:Iuor ydr 156

rirn-rri +o

nlu'tu

iiruru 1,ooo,ooo 1r'r?l



.,4u1 : t61/2ol

1t rioairrnuunounio railr Sn rdou:cy'ir{ rl.12 a.yi1{r?rila'on - .13 1t'ruxu

n.uili'u a.urii'r o.r6u{5ru

- fr':o:ro:nirr 6.00 Lrn: u1? 280.00 rilq: l4iodulikiflotrn'il

1,680.00 oli'r.rL ai fiulradu 0.15 mai iluacr6uaenr

uulJrLla!uas:''lun1:yi a!o.t:. rirvun (riru-nnr:tirl)

- rtlul q'rl fl: v: r tliru ai6 o r ri n r:u inr: d r u,i'l yio yt.('. 2s4o

ttavvanflur]1u iet!u! lJ0u.lnu n1d.t y50yu.:daa{fl 1:yLfl u'llj0.i

- uflulrjn,lrLurzuuriqlurfrorfru (yt.A- 2561- 2565) ouo.r5.

zu.02 uytaranifi 1 Lri.ru.:'ruoqa1 fl::luavnr:Iuor ufir 156

a10!vt 41

12 rioairrnuuaroErrl[oafl afi6nnounin (fu phaLtic Concrete)

r6or:vv'irr !.13 fl.d1rr.r - r.io n.drdr a.uiiu n.r6uii'ru

- frro:ro:n{r.: 6.00 Brmi u1? 150.00 r!q: yion{ufrhidaun'ir

900.00 n1:1'rtrta: :ruacrdunor uu!LL!auuau:1un1iyi

oro.t:.dryun (drrinnr:drr)

- u[]u1 m"rlr,{:v :rtlh ru"6 orrin r:lil4ridxu{{yio yt.A. 2s 40
id o""u -- ou a vd.t o ![avvlnlv!1u SeLUUlJ lJ0unau nla{ 115014u{d0a{n'']5vtnu1fl0{

- .!! L!01 ,$.ru slr]1vro':du (vt.A. 2561 - 2565) oun.ri.

zu.02 avroarasrivr' 1 ttrlu.i'1lofl alvn::rluacn]:luor v#r 156

d$vd qz

1,000,000 1Jlvr

0'rl.J11.J 500,000 lJ.rvl



t3 rioairrouunoun5nrailrv6n rdol:er.rirr r.1q ltqr vn.urin'r -
t"

!.7 Lflgr vl6.a1uu10'r 0.ttl]olJ 0.rtu.r:'ru

- firo:ro:n{rr 6.00 Lr:oi u'r'l 150.00 mqr: v$oduribirioon'ir

900.00 fl11'r{$rq: vulra6u 0.15 r. :ruavrdunnrr

*rrlrt alues:runr:vr' ou.t:. ri-vuo (;irfnnr:dr r)

- rfl u'[rJfl ]!r:v:rtfryryfr orrinr:rivr:druo'.rvin \.(t. 2540
!d < t v e . ot a v . n J !

Lrav?t8nlv!1u :Jruulr 1J0u.in! nra': v:0v1.J'ifl 0fl .in1:vltfl u?10{

- utlu'lrjqr:]uHu 'fluri'orflu (vt.r,.256! - 2565) o!o.ti.

2.0z uvrsaranid 1 LLruu.ilu0na1vn::rluacnr:lElor v{r 156

a10!vr 43

14 ruruavi'{lunouninrairLrv6n tdorl:svirr rL.7 n.tlrtrr - 1.8

n. uri6'u o.uri{l o.r6ur:ru

- lruiuas 'ri.J naa. ornrdrn{N 4.00 tllo: u11 24.00 $rn:

rflr.rnir.r O.OO HFr: rjrx 24.00 flfi: :ruavuduonuuwulau

uav:rr nr:fi oro.t:. rirvuo (airrTnnr:dr':)

- rtlul orrr:n:v:rtriruo"6orrinr:rivr:d':u{'.:viq yt./,. 2540
.J4 - 

" "u 
- - o u a a a ;' ! ;

tLavY]ufl l141l1u :3LlJUl.l t01J.:n! n'tan u50vu.iaoa.:n1:vLfl u?lJo':

- riulrlmu uaruviiquurfro.:fru (yt.(l. 2561- 2565) orlt.r:.

zu.02 avroaraniri' 1 lLzuu.r1i.Joflarvn::ruav nr:Igo'r yfi1fi 157

;ir6'un'qz

01u1u

wi., , tt'uzot

500,000 !1Yl

druru 1,500,000 irlvr



15 fioail.:a!uarou'r.ruoafl ali6nnounio (fu phaLtic Concrete)

Ldulnaoita 5vvlu rdorL5vu'i1{ rL.2 n.Idrzur - !.9 Fr.[is{a1{n"'r

o.uriare 0.r6fl{:ru

- frro:ro:nir.: 6.00 u]eri nlrx.ru11:?u 95O.OO Lr.rr]: yio
2 )e t,
r4ufibirioen'ir 5,700.00 fl1i1rr!F: :ruavrdueFrtru!uu!a!

urav:ranr:yr' o1Jo.ri. ri'r14uq (drrinnr:drr)

- rttut mr n:c:rtr1ruru"6 o ld nr:riyr:ri:uo-tuio "n.A. 2540
!a o 

" "u 
u u o o a v e o J duaell nfl v!1u SvtlJUlJ to!{n! nla{ M5o14u.ia06.:fl 15vrLfl u't1jo':

@el
- rilu'Llsrl urruliruullio{fru ( .fi. 2561-2565) oLn.ri.

zu.oz qvronramivr' 1 LrrJu{'riloflal n5r uavnliluol vrir'fr'tsa

0'rulu

0'lu1l.J

,t/ti. , 169/20I

3,000,000 11111

500,000 lrivl

alalJll 52

t6 rioairlnuuaroul.ruodflali'6nnounin (Asphattic Concrete)

rdol:sv'irr r.r.4 fi.Liu.n,r1.rn"1 - r.r.5 n.fi5Lfiolt! o.u 61u {.t6u.i:iu

- ar-ro:ro:nir': 6.00 fla5 u'rx 165.00 rilsr: raioduihiriaun'ir

990.00 Fn:.r.iL n: :ruacrduoor:.rrrlurr auuas:runr:vt' olo.

{:. ri'ri4uo (;irrinnr:tix)

- rflt:hlorrln:c:rtrlruai6olrinr:uir41id?un-{Mio vt.(. 25Ao

;1 -""o-ooua uact .i!
tlavv n0u1l1u :uLUU1.] tJ01J.in'r a1d.i v5ovu{dod.lfl 1:111fl u'tljo.i

vy;
- ,[]u L!nrr:Jcruy{lrul.llf o.ifru ('fi.A. 2561-2565) ola.t:. i.r.02

qrooranivr' 1 ui.ru.i1ttqmar nii!uaefli:luor vrii 158

riro-uvr' sa



i$ tla/2al

17 fluluasi'{luaouninra5rLuvSn (63flru otln.ti.) udou:cv'ir: !.12

sr.Id{r{r - rr.6 n.riu.rfl1.:ri'r o.rdaru o.udu.::ru

- lluruas lLJ aaa. ornr6rnirr 4.00 r or u1? 8-00 Hn5

rillnirr o.oo LrJn: u'rx 8.00 rr:n::tuavrduorruutrtt au

ttac:runr:i ouo.t:. rirvuo (eirrinnr:drr)

- rfl r.'lrjnun:s:rtriruri6orrinr:rivr:d'':u6'.:uin v\.Ft. 2540
,t. - 

" "u 
- o o u 1 e a .t . i

$a&11!alvr]1u:urljUlt lJou.inl n''ld'l v50vu{a 0 a{n1lv tn u'r1J0.1

- uilu'lr]nrnuzu!flisuuri'olfiu (vt.r,. 2567-2565) orx.x1.

.02 Erroaramivl' 1 Lrzuu.r'ruosrarvn::ruavnr:Iuor
, I -- 6 u ;

vu'tvt 15E aio!?t 55

18 rioair{acllrunorninrair lv6n !.q n.virfio o.rda:xu o.16u.r:lu

- flu1oao'ido'ini1o:vrr:on{rr 6.00 urgr: ri'r'r 30.00 ulns

(trjolrjrlvr rrFuri'') :ruav.dunn^rutrt-Lur.Jau Jac:run^:ri

our.t:. rirvun (ritinnr:tirr)

- riutlnrlvr:v:rtrinrfr6orrinr:l5vr:aluo-rv{r' \.d. 2540

L[avv] nav!1u :ytlJUlJ 1101J.:n1 n1a.i v:ovu.:aoa.in1:11tfl ulta.:

- ,tr! Lrjnurr.rur=s!u-vro:fru (r.fl. 2561-2565) olJn.ti.

r..02 unonraoiri 1 rLr.ru.3''ruoFraivfl ::luavn^:Ioor

vdri too dro-rvr' oz

1s "ioai^rnuln ouninrairL,vF n uda :cv'ir.i 1.11,18 n.'ri

o.rnia:ra - r:.7 n.#rutr:n o.u:'o.lriar:ro o.r€Ers:ru

- fitl:ro:ni..r 6.00,r:6r: n?1xru'r'l:?lJ 540.00 uLsr: uiodufi

hirioun'ir 3,240.00 rlir rLLn: vurraa-t 0. 1 5 rljnr :ruavrduo

mrrur.rrulauuav:runr:i o!o.t:. rirvuo (airrjnnr:tjr.:)

- rtullnr yi: c: r triru ni6 o.: ri n r:t iy r: dr u i.: uin v,.(1. 2540

LLa311:.tnlv!1U :UtljUlJ fl 01l.iAU n1d.i v5OvU.ia06.in1:vLnU'tlJO.3

- rfl u'[r.J fi r ! uzuu yi'run r i'o'r fr u (11.A. 25 6 1. - 25 6 5) arq.a1.

zu.02 uvofl raqrili 1 tti.rl.J.i'ruonalvn::luavnr:Ioor

vrirfi teo ;iro-r:ri'oE

druru 500,000 ljlvr

riruru 3,000,000 u'rvl

il'ruru 2,000,000u'rvl



20 rioair.:ouunounierLai!n45 n rdor:ruirl !.17 sr.?15 o.[ridi?u

- 1].2 n.vlutl]n 0.11.J0{ttu.ii1u 0.Ltu.i:'ru

- frrt:ro:nirr 6.00 $rer: nli u'ri:'tt 260.00 uo: yiodufi

birioun'ir 1,560.00 0'ri1 {[r]fl : fi u1Loa'u o. 15 Lrlsn :ruavrd-uo

Fril.rtLlJlJu auuas:runr:i ouo.t:. riryuo (;irrinnr:tirr)

- rfl uhJsrrlnr:c:rtriryq-6orrinr:uiyr:drut'.:r.rio tt.r,. 2540
.i4 a e u o . n - u- i' .,r, i[Iavv!nlv!'1u 1111.]ulJ 101J{n1 n1a.: v5ol,ru.!6aa.rfl 1tvrrfl u':lJo{

- riutrlnrri uft ur,iislruri'orfi r (n.A. 25 6 1 - 2565) o! o.r:.

2.02 uvoaranifi 1 ui.r1.J.r'r u o rr a1v n5:tJ uav n1:Iun 1

vu1vr 160 a19r!vr 64

zt rioairrnuunouniorailuaSn r6ol:vv'irr !.1 1 q.n5frou

o.uria:1u o.L6u.::'ru - rtn6noio o.lto :rnr: o.ria':luri

- frro:ro:n{r.: 6.00 flsri ol1lru'ri5'ur aso.oo usr: ySoduvr'

biriaun'ir 5, 1 00.00 n1:1.:Llo: yu^ ro6a o. 1 5 L:Jsr: :ruavrdoo

orru!!ularuac:runr:d o!o.t:. rirvuo (a'rrinnr:drr)

- rfluhjorrlfl :c:rtliruru"6a':dnr:riyr:;irul".:rain \.F. 2540

u,avvr!nlv!1u :3rLiulJ 1Jolj.:n! nla{ v5ovu{aaa{n1:vrLnu?ta.r

- rlu [rjo^!ur.rur,i-elu11io{fru (fl.fi. 2561-2565) o1J1.r:.

zu.oz uroaraniri 1 uzurJ.nuafia1vn::luavnr:luor

yrirvr' too drnnvi es

22 rioair.:ouuarou'r.:uadfl afi6nnounin (Asphattic Concrete) utor:v

virl r.4 n.a'uad - r.r.3 er.riu.i o.riEi':d1rflr o.rdu.r:ta

- frrr:ro:nirr 6.00 urer: u'r1 600.00 nn: viadufrbiriaon'ir

3,6OO.OO F1i1{t!n: :ruav16aoouuuurjauuav:run^:fi

or.ro.r:. rirvuo (dru"nnr:tir.r)

- rfl r"hjnuvr:v:rtrrlruru-6orrinr:rirar:d:uo".rvl"o vt.A. 2540

Llaey]!nau!1u 5vtLiu1..r tJ0lJ.:n! nla.i v:0v1J.:406.:n1:vInu?1]0.1

- rtlu Lr.Jfl r!Lli.rul,r-eru1vro.ifr u (fl .fl . 256 1-2565) otJn.t:.

zu.oz qrooramivr' 1 tr.ru.:1r.rona1vn::!uavnr:Iuor

vilti rcz rirnirvr' zt

vtl)1 : 111/2Ol

iiruru 1,OOO,OOO !']Yr

riruru 3,ooo,ooo !1yl

1',]lt'tu 2,000,000 1r'rvl



vtil t72f207

23 rioairrouunouninrairLrusn ldor:vvix l.a sr.{rir - Lz

o. LlU rnlva i a.L1u.t1l1Lll',t i.Ltu!:''tu

- r.^ro:ro:nir.:6.00 L!fl: ur'r 280.00 r:Lr': raion'"'urihiriaun'ir

1,680.00 flr:,, rl!n: vu^ra6u 0.15 DJni :ruavrduno^r

ulutrlaluav:runr:vi olo.t:. rirvuo (eirrinnr:drl)

- rfl ul srrr:r:v:rtr-lrucr"6o':rinr:rivr:druo'.:uin \.A. 2540
;1 o 

- uu 
u - . u a u a .t ; ;

ua311!nlv!1u :!ruulr tJ0u,inu n''ra.i v:ovu{d0a.in'l'vtnu?10.1
9y;

- rtlulUFr1lJLfl ulirlurriordl (fl .F1. 256 1 -2565) ola.r:.

,J.02 Uvr5fl laqiri 1 Lrr.tLJ.i'ruoolalvn::rLuavnr:luor

vtlrt 162 alttlJvt 72

24 rioair.rouuaoun5n rair:ua5 n u6or::vvirr r.2 rt.uriaaoruon

o.uriflrvax - r:.tq o.r-lro'.r o.ttrioiu q.r6ur:ru

- frrr:ro:nirr 6.00,!nt ur1 800.00 uln: viorlurihirioen'ir

4,800.00 0r1lr.: Lr.rer: raurradEJ 0. 15 uJa: iiuaetdunnllJ

rrr.lrrr aluav:'runr:vr' olo.t:. rirraun (rirrinnr:tir.:)

- ufl uhJnun:v:rtriruniForrinr:uiv^:a:ur"naie \.?'. 2540

T!n!u!1u :3ruuu 101J{n! nla.i v:0141.J{d0a.tn1:vrtfiu1lt0.1

- rtlu Lr.Jo^r]r.zuu r-Flr^vrolfru (yt.A. 2561- 2565) ouo.t:.

zu.02 rlvofilanili 1 uzuu.:iuqnalvn:: uavnt:luot

vu'rvr 164 alolvr 81

25 rioairravnrunouninrair:ru5n r6or::vv'irr rL. 1 1 n.uriaao.:'[u

- rl.1 fl.rvronl,yru o.r$ifl1va'r.: n.160 i:.iu

- turoaordoro:ro: vr.r:nn{r.r 6.00 rr.rsr: u1l 6.oo rJ.rgr:

(triohiivr"r rourvi'1) :ruev16uoauuuLu!au[aei1un1ili

o!o.ri. rirvr.rfl (;irrjnnr:drr)

- rtlul nun:s:rtfrurfifr olri rr:rivr:drui.rvio "^.A. 2540
Jq - 

" "u 
u u . u d <[avv]!nlu!'ru :vtuuLr tJ0lJ.:n! nr6{ v50y1t.:406.:n15vLfl u't1l0n

- l[]u[!nr LriJu1iflu'rlio.:fru (n.fi. 2561-2565) oLi.r:.

tr.02 q}10fi ranili' 1 trruu.l11.rofi diun::luavnr:Iuor
yriri to+ drord az

iiruru 1,000,000 !'rvr

drurr 3,000,000 1r1vr

{'tu1u 900,000 !1vl



.,l"i1 - t13/207

3,000,000 !'rvr
)t

26 naa:l.iouunaun:fl ta5!tuafl ltou:cy?'].: lt.5 9r.1Jt!t50.t

o.Lf s.iro.i - !-11 n.u1{ao! o.tilJnra a.[6u.i:'tu

- frrr:ro:n{r.: 6.00 srn: u'r,: 890.00 $n: yiodufiLiriosn'ir

5,340.00 o'rlr.ruro: vurrodu 0.15 trtn: :ruacrdunsrtr
,e

ur.JUu!auuasi'runriyr ouo.rr. rirvuo (drfnnr:drl)

- r[]uljnrtln:c:rtu'runi6o.:rinr:rivr:riru6'.ryio yt.fi. 2540

u,a3yr!nlu!1u :sruuu ta!{n! nlan u:0yl],idod{n15yr[nu1to.r

- rlu I or [fiur,ir-slu^r4ordu (fl.fi. 2561 -2565) o!n.t:.

2.02 avoaraoriri 1 u{lr.:1uqna1vn::ruavnr:ItLor

vitv rcq drd'li aq

27 riaair.:nwarourruoafl afi6nnounin (tuphaLtic Concrete)

rdor:cu'ir.: !.10 n.f1a5 o.uriarr - u.t7 n.drdooou't'u

o.dorr{ur:ru r.160l:ru

- frro:ro:ni"r 6.00 urnr ul? 620.00 u:"n: vSovr*urihirioun'ir

3,720.00 ot ^ i rLo: :ruavrA'uofl r!rutluUauulas:"unr:ri

oro.t:. rirvuo (dtinnr:dr.r)

- ufl u'[r]orr!n:c:rtriryr[60.:r'inr:uivr:drui'rvio vt.Ft. 2540

uavu'fi nllrru:crf u!{of iaiurira'lviovu-rdofrinr:fi rfi ardo.r

- lUu [Uorlururi'snrT4a.:du (fl.fl. 2561-2565) alJo.t:.

n.o2 avrorraoivr' 1 Li,r.ri-J.:1uqqalyn::rLuacnr:luor

vrird too tirriui st

z8 rioair.:nuraroarruoafl a146nno!nin (tuphaLtic Concrete)

rdor:vy'irr rL.8 n.oolvronudr - rl.2 Fl.nn rov a.uriam o.t6ur:ru

- frrr:ro:nirr 6.00 lr]sr: ulr 3oo.oo uuq: vion*uiLiriaun'ir

1,800.00 o1r'r{ $r6: :ruactduoortlur.rl* auutav:runr:vr'

or.ro.t:. rirvuo (drfn nr:tjr':)

- uthllouvr:::rtriruaj6o.:dnr:r5vr:drui.:raio n.Ft. 2540
.r- - 

""u 
u, o u

tLavv]!nlv!1u:31L.rulJ 10!{n! n1a{ u5 0141.1.i a 0 a.i n 1:r rn u1t o.1

- rtju Lr.Jq^!u.zuum-suu1f o.rdu (ii.n. 2561-2565) oLa.tr.

zu.oz EJflonramid 1 r!ruun1uo66'rvn::!uacnr:luor

vulvt 166 d1a\J1A 92

01u?1.J

druru 2,000,000 llv

iiruru 1,ooo,ooo rJlvr



rril 174/2ol

29 rioairrnuuooufl5rrtasrru6 n t'tr'or:vv'ir.: !.t2 sr. rriorir - !.1

o.oorrauonudr o.u am o. 16or:ru

- firo:ro:ni^r 6.00 .!a: url I50.00 u:n: vSon'uribiriounir

900.00 nr:'t.iL!fl : vurtaa'0 0. 15 $o: :'roavrderoouuwur.lau

urac:rfl nr:r' oro.t:. drvuo (tiru"nnr:dr.r)

- rfl utlnrr:r,r:c:rtriruru'60.:rirr:livr:airur"':vio'fi .?'. 2540
r'--""u--ooatada)

[asv]Jn{v!'ru :3r1ruu 1ro1J{n! nla.i v:0vu.!404.!nllvrrnulto.i

- ,flu L!flrr: rzuum-slurv o.rdu (r.n. 2561-2565) o!n.r:.

2.0z avoaranifi 1 ltr,Ju.i'r!qnalvnii!uavn1:Iun'r

vi't$ rco drd'ui ss

30 rioairrnuunouninrairrvSn rdor:vv'irr !.2,s n.Iti':urd

o.udalx - rL.2 sr.firutlrn o.n:'orr6ar:ru o.rtu.r:ru

- frrl:rr:nirr 6.00 r!Fr: u^1 150.00 r:.qr: vioduvihirioun'jr

900.00 o'ri1.iflni vrrrada 0.15 uq: :tuacr6-tionrr]

uurJulauua;:ru nr:i orr.t:. rirvro (iirrinnr:tirr)

- rfl u'hnun:v:rttiruru5orri.r:rivr:dru6'rvio vt.A. 2540

ttayY]!nlu!'rti :ut1JU11 lJ0lJ':nu nra.: v50111].ia0a.in'r:vrnu1t0.l
U';

- rUu L!flllJkitur,iflulvra{0u ( .fl. 2561-2565) 0rn.r:.

zu.oz avrorramiyr' 1 rrr.ti.J'iruonarun::!uacnr:luor

viti rca drrYrld s+

3 1 rruluavrltlnor-rniorairlrvSn r.8 o.oorvronurir o. uriam

r. 16ur:r I
- lruluauvilunouninrair:rv6n orn 16rnir.: 4.oo u.rsl:

u'tx 18.00 nn: rflunirl 6.00 Nn5 ul't 18.00 rlro:

(triohjfivnr16uri'r) :r u a v 16 u onrrL ur-r! ur.lau ttac:r u nr:ri'

or.ro.t:. rirvuo (rirfin nr:tirr)

- rUulUnrlvrrsmtriruai6o.:rirr:rivr:drul"rvio v./. 2540

ttavyunnvu'ru :ut1JU1] 1lo!{n! n1a{ v:014u.:a0a.in1:vtnulto.i
vei

- rilu Lr.lflrxl *r.Jufi'orulv o.rfru (v\.e,. 256t - 2565) oln.r:.

2.0z uvronrafi iv' 1 tluu.t'tLJoFatvn::r:ua:nt:1gor
vA ov J

YUIY| 16l A1O!Y] 95

n1u?u 500,000 u'rvl

o'tLJ'tu 500,000 lJlvr

iiruru 1,ooo,ooo irlvr



v 1.115/201

32 riaaixnuunounimrairrySn r6ol:vyir.: 1.1 n.l5ur - 1.9

o.rjrdn a.u€u'ruau o.r6u.!i1o

- firo:ro:nirr 6.00 ulsl: ui'r 870-00 r::o: raiar4"uribiiloun'ir

5,220.00 a151nEro5 vurradu 0.15 ! flI 51uacr5unm1!

uriururjauuac:tun'mi o!n.t:. rirvuo (zirrin nr:drr)

- u[]u1!qrrlnr:v:rtriruni6ardnr:riur:riruo"ruin \.ct. 2540
J< - 

"'u 
- - . u

uavyr.tnlyr]'ru 5vtuu1.l 1olj.!n! n1a.! 11:oyuna0ann'rtYrLfl u?10'r
q9:

- utlulUn"!mur{suulio{fru (i,{.fi . 2561-2565) ola.r5.

zu.02 t-,vroaranifr 1 uzuLr.r'ruooarrn::luavnr:Iaor

v lrt 167 6i191!Yl 97

33 rioairrouuarnul':uoafla frnoounio (Asphattic Concrete)

rdor:vv'irr 1.7 sr.o5ooultu - r.9 o.uuiaou o.rlin n.r6un:1u

- frro:ro:nir.: 6.00 ,!nr u1x 900.00 rr,n: vionrudlri{ofln'ir

5,400.00 sri:r{$rn: :tuacrA'uoot!rrur-ru auuac:runr:1i'

ouo.r:. ri'r14un (rir rin n r:rir ': )

- riul n rrr,i:c:rtriru ni6 orrin r:uiv- : dru,t'rvio vt.(t. 25 40

.;--""u--.uav1et;!
1'la8v] nfluu'ru SuLUUlt ljounnu nla.i v:0141].ia0ain15vl[nu1t0.r

- rtrullnr *zuuur-rul]lf o.ifr u (r.fl . 2561-2565) a!0.t5.

r.r.02 uvrofi raFiv' 1 Lrr.ru.iluanalvn::!uacnr:Iuo'r

vulvr 168 a1ouvr 100

iiruru 3,ooo,ooo ulvr

druru 3,ooo,ooo rrlvr



'y,i1 116/207

2,600,000 !'rvr34'ioai"':avuru naa. d^uvn.: r:.0 1-0014 16o:-:vvirr u.3

o.uitx - 1.3 a.uuonLr:or o.rrir o.r€u.r:ru

- LL14.lt1 1

anrr,{rdr.J turotiora:ro:nir.: 4.00 Lrer: B'r1 7.00 u.Jeri

rioair.:lvri rrrntio.:o:ro:n{ri 7.00 t!fli u1x 10.00 !ln:
(tri n trifivrr.: rd u rvir )

rlv.ivl 2

anrnror] t1]iflt0.r0i10in11.i 4.00 Ll]Fr: u'r1 8.00 L:rni

rioaixlvri tlrotioro:ro:n{1.r 7.00 urrl: u1? 12.00 urer:

(trlolrifi nr'r rdu ri'r)

:r oa v rd u on u ruur urjau ua v :ru n t:vr' o! o.t :. rirvuq

(air rin n r :tir.: )

- rilu'l n^ vi:c: rtftlry6 orrin r:uSvr:druo'.rraio fl.A.2540
;1 a v v a o .i - v . J 4 )

uayTr.lnlu!1u :stuull lto1t':n! n1a{ vl0v1.J.ia0a.ln1lvllnu']10':

- rlullqr Lr ulierullio,ifr u (r.r. 256 1-2565) o1jn.r:.

zu.oz qvroaraniri 1 [rll.J.iiuqnfl1vn::ruavnr:Iuor

vu1vr168 alflljvr 101

35 rioairrouunouninrailrvSn ldol:vrair': 1. 3 o.virllru - .5

fl .!o o.riuluriu r.ria.r:'ra

- fr:a:ro:nirl 6.00 trtqr: u1') 500.00 rln: vSovituvihiioon'ir

3,000.00 ar:'r.iL!n: uurradu 0.15 r n: :rEJavrdunnr

tt!uuUauuac:runr:ri oro.t:. rirvuq (iirfinnr:drr)

- "tuhJfi rrlu:v:rtricg19"6o.:rinr:uivr:druo"rvio \.A. 2540

rua r i fi n 4 r,u r u : v rri a u dorir n-l n'r a"i u S o yri.r 6 o #.: n r :d r d a r{a':

- r[]rr L!m^ruzuulr-sur^r4o'rfr u (r,r.fi . 256 1 -2565) olJo.r:.

zu.02 uvrsaraqiri 1 ttr.lu.r'ruona1vfl ::rluavnr:Iuor

vrirfi tog eiroirfi tos

1',tLt1U

iiruru 1,700,000 ulvr



n1u1u

druru 3,ooo,ooo 1r1vr

iiruru 3,000,000 !']vr

:'z-]1 : vt/2ot

1,300,000 !lvr36 rioairiavyirunounsnLailr 6n rdo!:cyirr r.1 o.r.Jo o.riu.ruriu - n

.25 o.6'ursir o.uir o.rfiur:ra

- turoao.:rioro:ro: yr'::nn{r.: 6.00 !:Jn: u'r? 10.00 Hn:

(trlolrirlvrruduri'r):rfl avrdunfl rruulJuUauLas:runr:r'

a!o.tr. rilvuo (airrinnr:dr.:)

- rUultJortln:s:rtrirurfi6o.:rinr:riyt:drun-,ry':-o "n./,. 2540
J4 o""u uu ou a va a, JJtLavv!alu!'ru :u11]ulJ fl 0u{n! nlan }1:0yl.J{doa.:fl 'llvrnu?10.!

9':
- Llu [Un1u[iluli'elJ!"ro{du (r.fl. 2561-2565) olo.ri.

zu.02 uvoaraniri 1 uiru{luqoarvn::!uainr:Iui1

viti tss dro-uri too

37 rioair.:ouuarou'r.iuoafl a146nnoun5n (tuphaLtic Concrete)

rdor:vu'ir.: 1.7 n.tlruoo - r.6 n.flulvrir o.r-lruoo o.r6or:ru

- frro:ro:n{r.: 6.00 urn5 u'r1 9oo.oo un: yianjufrlriiounir

5,400.00 o1:^ iuqt :ru av ro'tJ oortr u!l ur.Jauuav:r unr:fi

o!o.r:. rilvr.Jo (;irrinnr:dr.:)

- rtjuh.Jqr!r:c:rtl'rurfr6orrinr:liyr:druo'ryio vt.A. 2540
!4 - 

" "u 
- - o u a u a & ; a[avv nlv!'ru :utuuu 1jou{nu nlan v:01 1t':6o4.:n1:vrnu110.:

Uv:
- rluluolur ul{rulrlra{ u (v|.A.2561 - 2565) oua.rr.

ri.02 uvofl 1afl ir' 1 $ru.iluonaivn::luavnr:luor

vulvr 171 alriuvr 112

38 rioairrouuarnuf irLodflad6nnounirt (AsphaLtic Concrete)

rdor:vy'irr r.7 n.I:rdr.: - .14 n.tlru.:c o.rlruon o.r6s.::ru

- frro:ro:n{r.: 6.00 Lria: u11 900.00 ursr: vSofi"urihiriogn'ir

5,400.00 o1 : 1{ tl.Jfl i il u ae L6un n l! urru n] au [ac: ru n t: li

ouo.t5. ri'n4uo (rirr.t"nnT :tirr)

- utu'l!fl r r:v:rtuiruruGorrinr:riir']:ai'run-.:u{o v\.Ft. 2540

uaeyr!nlv!1u :vLl.lu1J 1o1l{n! n1a.: v:ovr!.ifl 0a{fl "rSvltnulto':
eei

- rluhjflr!ur.lLJlislulf o,!du ( .fi. 2561-2565) o1Jn.ri.

2.o2 qvronraoriri 1 urru.:ruqeral nii!uacn1:Iuo1

vilti ttt drniuri' ttg



.ni1 t1a/20r

5,500,000 !1?r

500,000 1.r1vr

500,000 !'rvl

39 rioairrouunorninrailrvSn rdor::cvir.i !.tt q.U.iiou - !.8

o.vuollrdo o.oouval{ o.t6u.!:ru

- firo:ro:nir.:6.00 u.rer: ur'r 1,670.00 us\: v5ofiufibiiloun'ir

10,020.00 en:1ru]Fn vurtadu 0.15 t!fi: :ruavtduflor!

rrr-ruurlauuac:runr:vr' olo.t:. rirvuo (;irrinnr:dr.r)

- ufl rhorr:r:v:rtr.iqrg'fr o':rinr:tivr:druo"ruin \.A. 2540
.J4 d t v u . ir a u a n J J

Lrasrr]nAv!iu:etuuLJ fl01l.inu nr6.i v:avu.t a0 a.i nl tv rnu't110{

at!
- rih.hjsr^rrrzuur{our^riorfr r (fl .fi . 256 1-2565) olJn.ti.

r.r.02 qrofi idFriri l [r]uniuosralvn::rLuavnr:luor

vu'rYr 171 arfll]Yr 116

qo doairrouunauninrail uv6n 16o :avir.: r.9 n.l.rdou

o.Ftouvalr - r.8 n.drtN o.uiu.:riu.rir o.r{u.::ru

- frro:ro:nirr 6.OO Lr.reri n'r'uru.r'r:'u.r tqz.oo uqr: viofiuvr'

hirioun'ir 852.00 Blr'r{u.rni vuruadu 0.15 rr:m: :tuac"5ro

qrrLttullulau[ac:runr:fi ola.t:. rirvuo (drrinnr:tirr)

- rfl u'[ or rr: :s:rtriruru"6 or ri n r:rivr: druirvio vt.A. 25 40

!<o""u--.uaua.t<d
tLavvunlu!1u :stuu1] 1J011.:FrlJ n16.r vtovl].:a0a.in1:vltfl u110.1

u9;
- ruu L!mr!tL urt'eru'rv]o.idu (vr.rj. 2561-2565) oLi.t:.

2.02 anoaranSfr 1 Lr.ri.Jilr.Jonaivn::r:uavnr:lEJrr

v\1\ 172 a10!vr 117

41 ruluasaiunouninra3luv6n r6or::vv'jrr rL.3 n. rtr.: - r.15

6.yr.:n0 0.r1u{rtu.l:.l 0.rtu{:1u

- tru'luavlriuaotlnisrrairlrraSn ornrdr n{r.: 4.oo urn:

u't? 7.90 r:..lFt: [1]!nx1.! 6.00.]rfll u'rl 7.90 rrrr':

(trlobiiyrr 16unir) :rEJavro-uofl rrLuurr!auuas

:runr:d ora.t:- rirvuo (;il.r"nnr:drr)

- rfl ultjo.ryi:v:rtftyq6orrinr:rirar:druirvio vt.A. 2540
a , v v o { 1 v4 & ;;

Ltau7]!nlu!'ru :utuulJ lJou.:n! n1a.: vl0v1].ia0a.in15vrnu']10':

- rtju Lrlnr!Ltzuun=fluiy]a idu (r.r. 2561-2565) oLn.r:.

ar.0z uvoaranid 1 ttrJr.J'iluonarvn::ruavnr:ltior

viti nq d:r'ird pq

01u1r.l

o'tu'tu

0'1u1u



,tti1 !79/207

1,300,000 !1vr42 rioair.:ouuarourluaafl ad6nnounSo (tuphal.tic Concrete) rdorL:c

vir.: r.9,15 fl.u'r.lflor] - r.13 q.rhfl1a o.tunra l.rfiu.r:ru

- firo:ro:nirr 6.00 [rlq: ul? 390.00 un: yion'ufilririounir

2,340.00 fi 'r:''r.i$rnl lruavro-uFro,l1]uu![!auuay:1un1ili

olJo.tl. rilvi./o (rirrinnr:drl)

- rtluhjqruy{:a:rtuiruru"6ordnr:uiur:a':ui'.:ur"o \.(,. 2540
rr o 

" "u 
- - o u a o - .t .J .J

rtasv!nflulrlu :er!u! ta!{frlj a1d.r y501ru{a0annllvrLnu?ra.i

vfu:
- ril1. Lrjqlr]ui.tu{erulyro{fru ( .fl. 2561-2565) oln.ri.

ru.02 uvoorafl iyt' 1 [uu.l'ri.]oadlMni:luasnlilunl

r.rirfi tzs &ilyi tzg

t1u.: 0.tvrn a.ttu.i:'tu

- frrr:ro:nirr 6.00 Lr:fl: u'r'r 3o5.oo u:or: vSoduri'Lirioun'ir

1.830.00 n1i1ir!sr: yulradu 0.15 Hfl: :ruacr6uoqrrruuu
,!

lt!auuac:ru.rr:ri oun.ri. rilr4uo (air rin n r: tjr.: )

-,tjul nunrs:rtriruaidoldnr:r5vr:drui'.rraio fi .rt. 2540
./-o""uu-oudvaolJ

uasvr nl r.J'ru :urlJULJ fl ou.ln! n1a.! vlol,ru.ia0a':nl5vrrnulto.:
u9:

- Lilu Lf erlrJur.rul,i=mu1ra.:fru Ot.A. 2561 - 2565) aun.r:.

.02 uvronraqir' 1 ruuiluoflaivn::luavnr:luor

vu'rvr 175 Alfiljvr 130

l
44 n0d5lnfl utnoun:nLa: tvanrl1aLruanv]0 rrvru11rlJ0.:lJu -

lhi'rlrar r.8 n.r-lrora o.ruflla o.r6u{i1u

- frro:ro:nir': 6.00 urer5 uix 305.00 un: vSoduvihirioun'ir

1,830.00 en:i{wfl: vurrada 0.15 L!m: :ruacrduonrr

ttuuurjauBar:ranr:ri ou.t:. rirr,tun (rirfinnr:tjr r)

- .fl ul n rlr,i:v:rtriruru-d o rrinr:rivlrd?ut'ilix"o 1.(t. 25 40

[acv] nlu!'tu :3LL.lu1-l ljolJ.inil n1fl .i l4lovu.:aaa{n1:vlLnu1fl a.r

ao:
- rtjr. Lr.Jo,ll:uaruvr-euulvro.:du (vt.A. 2567 - 2565) oui.t:.

ru.oz qnooranifi 1 [iJu.r1!qFarun5:![asnliluol

l4u',rvr 175 a10!vr 131

o1u?u

43 rioairrnuunouniorairrySn rdo :cy'jr.: r.tt n.d'r o.!urr'ra - rt.6 fl 1r'ruru 1,000,000 ulvr

Q',tu'tu 1,000,000 ulvl



\i1 : l8o/207

3,000,000 !1vl45 rioairlouuaouninrairLrvSn rdorL:vu'irr 1.4 n.orornrir - 1.17 n.uri riruru

ruJr o.nryrurir:ra o.16u.ii1u

- frro:ra:ni"r 6.00 " ni En'r 880.00 rrls,: vioilrurihiriaunir

5,280.00 n151n$.rfli vurradu 0.15 mm: :tuastdonotr

uutt auutas:tunr:vi ouo.t:. rirvun (eirrjnnr:tjrr)

- rfl ulrJoruu:v:rtriry19'6orrinr:rivr:drua".:vr"o \.(1. 2540

- t a L o et !!
ttauvunau'ru 5e!!uu 101j':nu nlan :0vu.:404.:n1511Lnu2ta.i

- rflutrjou urruuri'nrurfr'ordu $.(1. 256t- 2565) orli.t:.

zu.02 uvtofilaoilir 1 ttr.Ju.:'ruoflarvfl:: uacnr:I8or

v$fii na;irri!fi lss

46 rioairrornr:tiorrirl.:4udrn*ar6'n:na (lit':ruradrdrfnrru

o!o.16u{:ru)

- iiruru t va-r ruronirr 8.00 uJfl5 u1x 56.00 trln::ruavrdufl

nuttluu!auuav:rErnr:vr' ouo.t:. rirvuo (drrinnr:tix)

-,{hlrJouvi:s:rtrirl{60 rrinr:uira^:a:uo":raio vt.A. 2540
!d a v u a o O a a ., J J

!Lau11]]nav'tu :stuulJ 1a!na! n16.: v5014u{a0a{n15rtnu1t0{

- r{lut!nuuzuur[sr:ui'orfru (v,/.fi . 2561-2565) o!a.r:.

ar.02 rlvtoraFrir' 6 ttzuu.l'tuoodlvn::!uavnr:lelor

vinit zaa rirdlvr' a

riruru 3,ooo,ooo !'rvr

dru':u 500,000 !'rvr47 rioairrl:roon:no-n:aruuusirirrrurirfnrru oro.u6ur:ru

m.irnn o.do.tl6ui:ru o.r6o{:ru

- druru 1 1:r turonir.:5.40 rx.ro: u'r'r 55.00 LlrF: a{

2.oo Llsri :tuasto'uontlur-r.ttrlauuav:"enr:fi olo.t:.

rirvufl (;irfnnr:dr{)

- rfl u'[rjorur,r:v:rtriruru"6orrir r:livr:ri':uq-.ivio 11.(1. 2540
!d o 

" 
ou 

u u . ,
ttauy n0u1J1u :vt1JU1J 1Jo1J':n! nla{ u:ovu.:aoa.:n1:Yttfl u21jo.i

v,:

- rUu'Llnru[ u{e]u1lio{du (vt.A.2561 - 2565) o!o.t:.

2.0z uvronraoirl' 6 rrrJu.r'n.Joqa1vfl ::rLuasnr:Tuor
v ) --- o u A -14u1vr zEE A1oUvl 5



e ;.) v
4E fl0a:1.:ylu.i nn0ua1y:ufltJ'1fln9t0:1tn1t !:t?6ua1!n,:1u

.:
oln.Ltu.!:1u n.5t]nn 0.uJa.:ttu.1:1u n.rtu.i:'ru

- druru 5 ud.: turonir.: 1.20 urar u11 4.oo r fi: a.r

2.20 turn :ruavr6uoor![r!r.rrrlau uavlrunr:fi olo.t:.
ritauo (drrinnr:tirr)

- riu'tr.Jnun:v:rtrirgq"6orrinr:rirar:drui'wrfo \.(,. 2540
)- a e lv 6.t - ua n .,J !uasyr!nl I.],ru lu r1.ruLJ 101J.:n! nla{ yt014u{a0a{n1tyr!nu'lta.i

- rtlu L1jnrr]uzuul'ir-slu1f o{fru (yt.A. 2561 - 2565) o!o.m.

2.02 avrgnraniri 6 ui.nJ.r'ruooarvn::luavnt:Ioor

vu']vr 288 a10!vr 6

,rt
49 rioai^r:"rniorr:vnu rruirtirrruua"rdrfln :ru alo.rdu.r:ra

- n1'D.ru'r?r'ur 5OO.OO urn: n'r'r a.: 2.00 r!o: :ruavrduonr

"r!uuUauuag:runr:fi au.t:. ritauo (rirrinnr:tirr)

- .tJuhjfl rufl :s:rtr'ruru6ordnr:rirar:d':ui'.:vio yt.A. 2540

uacvrl.]nfl ur]1u ivtuulr lJ0u.lfllJ n1d.: vt0yundaa.rfl 'r:vr!nu11a{

- rtju Llnuuzuum-oru1vro.:fru ( .fi.2561-2565) olo.r:.

2.02 uvrofi ranili 6 lriJu{'ruofl alvn::!uasnlr1uo'r

v\1vt 289 410!vt 8

u ,u , .J- tr 
'n'r! 1: .:: n bl ua v!:l.J !: tvtttuuav a.i n0 a:'r{

01 1l5!!:inxuruoan ltoutyvx't.i l.J.8 n.LtrJu'r'] - u.13 fl.1i11r0

o.Lfi oi16u.r:ru o.16ur:ru

- frrr:ro:nirr 6.00 u.rer: u'rx 1,120.00 usr: uiofi"uiLiriounir

6,720.00 fl 1t1 rLlJn: :ruavt6aofl rrluulurjauuac:runr:14

ouo.r:. rirvuo (a'rrinnr:tirl)

- rfl uhjfl r :s:rtriooifr orrinr:uirar:druo'rvio vt.(t. 25 40
2d - 

" "u 
- - o u a v a n

uaurr]nlu'ru tJtuul.] 1jou.inu nla{ 1Dov1].iaoa{nl:vrtfl u'r1ro.:
y9.:

- rUr.1!o1r:uruuYrJzuurf ordu (a.fl . 256 1 -2565) a!n.t:.

ru.02 uvroaranilr' 1 Mru.iluqqarvn::r:uavnr:Iuor

vriri tso iiro-ri rs

01u?r.J

iiruru 2,500,000 !'rvr

iiruru 5oo,ooo !1vr

\ri1 : t8r/2ol

250,000 ulvl



./,r.l 18u201

01u?l.J 500,000 u1r

olu'tu 500,000 r.l1Yr
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uauy nlv!1u :cr!u! rou.inu n1d.: v5ovunaoannl:vrLnult0'1

- rflul o^!u.zuur{-suurr4orfru (fl.fl. 2561-2565) olo.tr.
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- rfl ul nrrtn:c:rtrirunifio.rrirr:rivr:druo".tvio v\.A. 2540

LLAVUilnlUtJ',tU :stUUL1 lJ01J.:A! nta{ v:0v1J{a0a.lfl 'Dvtnu1t0.3
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zu.02 uronraniti 1 rrrur-J iluo fl fl'n4 fl::r, uav nr:Iuor

vrirri' tsa air6'!i zs
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7,560.00 nr:.iuJn: :- uavu6uenuu!uutautuac:run^:fi

ouo.t:. drvuo (airu"anr:tirr)

- rtlul nr! :c:rtliruru"fro rrinr:rivr: drui.rraio rt.Ft.2540
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ou{.r:. ri'r14uo (drl"n nr:drr)

- rfl ulrJsruyr:v:rttirgcg"6orrinr:liyr:dru{lyio 11.fr . 2540
Ja - e ev c.i a u- J .,J.1tta3y!nly!'']u:utuu! ta!{n! n1a{ }1:0 yl.l 
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uauvr!nflv!1u 53rlJU1J t0!{n! n1a{ uSauuna0a':n111]tnulta.l
Uv:

- Llu L!611,JLzui.Jli-oJulvro{fru ( .fi. 2561-2565) o!n.ti.
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500,000 !']vttt riirr]:rnuurilnan ldo 5yy'i1l !.12 r].Liu,t - r:.t rl.druhj.:

o.riu{drrfl1 o.rf u.::rtr

- frro:ro:nir': 6.00 urn: u1l 700.00 uo: uSodufibiriounir

4,200.00 o1i1{uJs': :tuac16uomt!u!l.JuUa!uaytrunl:rA

oro.t:. riryuo (drrjnn, :drr)

- rilul!mrtln:c:rtrlrurri6o.rrinr:riyr:druo-.ryio yt.A. 2540
.r< o""u uu ou - ua d, ;)ttav fllu!1u :etuul] flounnu n1a{ :oyl/{doa.ln15yt[nu?t0.i

v,:

- "!t] Lrlnlr]rrrru{orllr0.:du (n.fl . 256 1 -2565) o1ro.r:.

,.r.02 uvrofi lanivi 1 L[q]u.:11.roerd1yn::ruavnr:Iuor

vrirfi toa rird''rn' zo

t2 rJ:-rrJlnuuriunan rdou:vu'jrl rL.z o.rlrulr-k - !. t5 fl.tlrir

o.Liu{d1[fl r o.16u.i:iu

- fr':o:ro:n{r.r 6.00 urnr ul'r 7oo.oo un: yiafi-ry'birioanir

4,200.00 n151.:L!fl : :ruas 16uoqrt:.lu!uu!au[av:iun1:i

o!o.t:. rilvuFr (riru-nnr:tirr)

- rtluhjoun:v:rtriruru"6o':rinr:uivr:druo'lraTo fi .A. 2540
A1 o 

" "u 
- - . o d u a o J !Ltavv!nlv!'ru :yLUUU uolJ':n! n1a'1 u50111./{604{n']5ytLnu1t0.i

aU:
- rlu [Uo1!ttaluli-elu"yoinu ( .fi.2561-2565) oLn.rr.

zu.02 ayoaraflili 1 uruLJ.i1uqna1yn::ruavnr:Iaor

vtiti to drriuvizz

t: rJirrJ:.:nuur?unqn rdor:vv'h.: !.1 fl.ilrulil.! - r.12 er.Liu':

o.liu{!rLrlr o.riur:ru

- n-ro:rr:nir.: 6.00 L oli ur2 7oo.oo u:n: yioviufiLirioun'ir

4,200.OO 9r'r:1.ruori :tuavtA'anntlu!!Lr euuastrunl:1i

o!n.ti. ri'rvlro (drrinnr:drr)

- ufl ulUqrrlr,r:c:rtritXnjfr orrinr:uivr:drudrvio " .A. 2540

uavvr'fi nnrarra:criu!iou-rn-un"rfi.:vioyf.:6oa.rnr:r,r-rn'urto.l
9v:

- LlL L!fl1!unur{oJulto.:du (r.rr. 2561-2565) otJo.r:.

ar.02 uvronranili 1 rrrJu.iluofl a'rrn::!uavnr:IEJor

vu'rYr 163 alfllvr 78

0'tulu

riru':u 50o,oo0 lr1vr

0''ru1u 500,000 u'rvt



\ri1 tB6/207

3,000,000 1r't?tt4 rl:-r-rrl:rnuuarfl u1.r[oafl 4fifi nnounin (Asphaltic Concrete)

rdor:vradrr !.8 n.riu{{u - .3 rrrl vrsr.6i ri Er.:'i,'a o.uia.:'i,'u

n. L6ui:1u

- frro:ro:nirr 6.00 u.rFr5 nl1lJur'ri?l1 t,ss0.00 rrlrr: viodufr

lilrioun'ir 9,300.00 Fn5liHn: :ruasrdaofirrrluu.lulau
io

uas:runr:ri ouo.t:. drvuFr (drrinnr:tir.r)

- rfl uhlnr r:c:rtrlruri6orrinr:uivr:druo-rvirr 11.A. 2540
!d o 

" "u 
- - o u

LLAvfl !fl lfilr',tu :sLlJUlJ 1J0U{n! n1d.t 14:014U.id0ann1:vLnu1fl o.:

- rflutrjrlr ur.ruyriruurf'olfru ( .fi. 2561-2565) olo.tr.

zu.02 avrorramiri 1 LL,.ILJ':'ruoFrdlvn::ruavnr:Iuor

uilti ttz tirrilvr' tzo

0'tu1t.l

ts r-Jirr-Jlnuuarflu'r.i [oaflafidnnounin (Asphaltic concrete) Intri6 qiruru 3,000,000 l]'rvl

Pavement In-Ptace Rerycling r€or::vra'jrr r1.15 o.rjlrio - r.5 n.tlrtrl o

t'tu.lttu.i:.l 0.ttu.H1u

- firo:ro:n{r.r 6.00 r er: u'r'r 1,055.00 rilo: Miofiurilririoun'ir

6,330.00 sr1:1.ltr.rn: :^uasrduoorutLlJiJu!eu[auilun^ifi

o!a.r:. rilvi]o (ai11innr:tirr)

- r[]ul nuyi:v:rtriruai6orrinr:rSvrrdxu6'{fi{o vt.A. 2540

[avv naull'tu tvtl]u1l 1t0L1.:a! ntfl .l 14tov1.J.iaoa.in1:vLfl u'lIo{
U,:

- rfluNor [aru{flulrio{du (yr.fi. 2561-2565) oLa.t:.

i.r.02 qllirilaoivrr 1 [r]u.r11.Joadrvfl ::ruavnr:Iuor

vil1it 173 iird!fi lzg



i!1 . 181/207

16 r.J:"urj:rornr:orunl:ca'!ri (frun-nil:or) uol ouo.liu{:rU il'ruru 209,OOO !1yt

tututfllsaou Fr.L?u.i 0.$ra{rtu.151u 0.ttu{51u

- l:-urJ:rornr:orunrl:carri (riru{nir:0.:) ro.i olJo.[iu.ri'ru

tltuLnluaou gr.tiu.r o.Lio.:rfu{:ru o.r6u.::ru il'ruru t uvi.:

:tuavrduonuuruutjauuav:runr:i atro.t:. ril,tuo

(zitinnr:tirr)

- rfl uldnru :c:rtrjryrfl6orrinr:rivr:drudruio \.a. 2540
d'- 4 e vu ori 1 oe d J!

uaev nflfi 'tu Svruulr 1J01J.in1J nla,: y:0vuia0arnllyrlnu?r0.i

- L{lu Llnrr.ruzur.Jfl erulyro':du (r1.fi . 256 1 -2565) 0!n.t:.

zu.oz uyonraniyr' 6 uuu{ruq0rdlyn::ruavnr:Iugr
v A --- o o ) _yll1'n 249 alnlv /

t 7 r.Jiurj:rouuarnur.rlounr:6ui'uo:ro:luaruvr.rdodlun'lrr

Yrfr otolror ouo.rf or:ru
o.J

- ouuo'tu'tu 4 aluy'r.ivl0u tunxl!:1ltJflt0u10i 01J0.t:.

1. d'ruvn.: t:.0.1 - OO20 durrrwi',{ .8 er.v.:'r1 - !.4

m.ria.r o.uir o.rdu.::ru

2. aluvln tr.n.1 - OO43 Ldou:cv'ir.r r.4 n.:our,iu.: - r.1

n.oauar.i o.uior o.riur:ru

3. alurr.i ri.n.1 - OO45 rdo :cu'ir{ u.4 n.irnn - r.5

m.u.lltl?ml] 0.u]0.r 0.Ltu.r:'rtl

4. a'ruyl1.: r:.0.1 - 0059 r€o!:cy'ir.: .6 0.uria:':u - u.10

n.oorraronudr o.uriar: o.t6ur:'ru

:ruavro'uqoruuu!u!auuacilunriri oro.t:. riruuo

(dr u-n n r:tir r )

- ufl ul!oru:r:rtrirg19"6o.:rinr:livr:druo"rvio vt.A. 2540
!d - v u u o A a u . a' A A

[auvrlrfl 0u!1u :s[uuu u0!nnu nlan u:014L].ia0a{n15Yrrnu11Jo.:
U9;

- Llu [UairJ[iiu}{s!u']ronor./ (a.fi . 256 1 -2565) 0!n.r:.

zu.02 uvroaraqiri 1 Lrar! i 1uon arv n::r: ua v nr:ItLo^

vrirfi tst dro'r.lvr' tg

iiru':u 5oo,ooo rrvl



yir : 188/207

500,000 urvr18 1151J!: :fl A10na1 !lfl 0n1:rnun:!:u0101m0rlL.:ttu.il.: L. 1 1

9r.v.in0 0.1?u.ittu.ii{ a.ttu'l:'tu

- arll116 ruron{i': 13.00 Lrn: url 25.00 tl]n:

rJ:nrJ1luil turon{r.: 18.00 urni ul? 25.00 L nr

niolrioairrarunouninrair:rv5n ruron{r.r 20.00 r!nr

11 27 .oo $rfl : :ruav16uoorr:uulurlauuav:runr:i

oro.t:. drvuo (iirrinnr:dr.r)

- rfl ulr.lo^!fl :c:rtrirun"6orrinr:rivr:dru{rvin v\.A. 2540

uauvl!nrv!1u :uLUUu lloll.inu nr6.: 14:ovr.J.:aoa.:fl 't:vtLnul1lon

- ltlu [rJq'l1,/[,Jur,{-flu1yro{fru ( .Fr. 2561-2565) o!o.r:.

,.r.02 qilofi laniri 2 rLiJu.ilLqn6run::!uacnr:luor

vulvl 204 a1oul] 1

{1U1U

t9 tlir.trl:rornr:ririrnr:viruiuuuSol6erro.r fl .rirl.r a.r{urto.r il'ruru 2,000,000 !111

0. Ltu.::1u

!c
- 1J:1J115t0ln-:vlv1n15?11.vtuljtt0!tU.tti0.! 9'.tluI 0.rtutlJo.:

0.Ltu.:tT U x'tu'tl" 1 LLy t :tuayt0uonl!LrlrlJ.t!au"tayt1un1:yl
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 1,770,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 1,500,000

เงินชวยพิเศษ 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

01 คาบํารุงสมาคม 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

720,915

02 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

4,500,000

03 คาใชจายในการ
สงเคราะห์ผูป่วยที่ยาก
ไรขององค์การบริหาร
สวนจังหวัด

100,000

คาชําระหนี้เงินตน 14,379,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

2,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 128,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

7,209,150

สํารองจาย 62,640,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

หนา : 1/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 1,770,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 1,500,000

เงินชวยพิเศษ 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

01 คาบํารุงสมาคม 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

720,915

02 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

4,500,000

03 คาใชจายในการ
สงเคราะห์ผูป่วยที่ยาก
ไรขององค์การบริหาร
สวนจังหวัด

100,000

คาชําระหนี้เงินตน 14,379,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

2,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 128,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

7,209,150

สํารองจาย 62,640,000

หนา : 2/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.)

500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 20,557,000 3,713,400 1,573,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 218,400 144,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

1,180,700 240,000 59,200

เงินเดือนพนักงาน 17,609,600 8,024,600

เงินวิทยฐานะ

คาจางลูกจางประจํา 1,349,800

เงินประจําตําแหนง 312,000 254,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 450,000 120,000

คาเบี้ยประชุม

หนา : 3/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.)

500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

390,000 390,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

8,664,480 8,664,480

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

899,520 899,520

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,765,800 1,765,800

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

390,000 390,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 20,934,300 2,853,600 10,504,600 60,136,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 183,800 67,200 1,058,200 1,671,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

495,000 211,600 602,100 2,788,600

เงินเดือนพนักงาน 42,744,600 4,711,200 41,465,700 114,555,700

เงินวิทยฐานะ 1,554,000 1,554,000

คาจางลูกจางประจํา 240,500 1,590,300

เงินประจําตําแหนง 379,200 103,200 927,600 1,976,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 138,200 87,400 506,700 1,302,300

คาเบี้ยประชุม 30,000 30,000

หนา : 4/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

299,508,000

คาเชาบาน 828,000 724,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

150,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,000,000 940,000

01 โครงการกําจัดขยะ
ของเสียอันตราย

500,000

01 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําแมน้ําสาย
หลักของจังหวัด
เชียงราย

50,000

01 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

01 โครงการสงเสริม
สุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

100,000

02 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ชวงเทศกาลขึ้นปีใหม

หนา : 5/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

24,200,000 323,708,000

คาเชาบาน 312,000 516,000 2,901,600 5,282,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

700,000 100,000 810,000 1,860,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,000,000 50,000 16,416,400 26,406,400

01 โครงการกําจัดขยะ
ของเสียอันตราย

500,000

01 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําแมน้ําสาย
หลักของจังหวัด
เชียงราย

50,000

01 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

50,000 50,000

01 โครงการสงเสริม
สุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

100,000

02 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ชวงเทศกาลขึ้นปีใหม

50,000 50,000

หนา : 6/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03 โครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

04 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และ
สํารวจระบบไฟฟ้าและ
เครื่องใชไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือนใหแกผูพิการ 
ผูดอยโอกาสและผูสูง
อายุ เพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภัย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

3,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01  คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

300,000

01 คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

1,200,000

01 โครงการการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

2,000,000

หนา : 7/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03 โครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

87,500 87,500

04 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และ
สํารวจระบบไฟฟ้าและ
เครื่องใชไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือนใหแกผูพิการ 
ผูดอยโอกาสและผูสูง
อายุ เพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภัย

40,000 40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

1,350,000 4,350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01  คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

250,000 550,000

01 คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

1,140,000 300,000 1,586,000 4,226,000

01 โครงการการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

2,000,000

หนา : 8/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01 โครงการของเลนพื้น
บานลานนาจากอุยสู
หลาน

200,000

01 โครงการจัดงาน
เทศกาลผลไมจังหวัด
เชียงราย (Fruit 
Festival)

500,000

01 โครงการป้องกันโรค
ติดตอจังหวัดเชียงราย

100,000

01 โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยในสถาน
ศึกษา

01 โครงการพัฒนาสตรี
เพื่อเสริมสรางความเขม
แข็ง ของครอบครัว
อบอุน จังหวัดเชียงราย

1,600,000

01 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับ
บุคลากรดานการทอง
เที่ยวและดานสื่อประชา
สัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย

500,000

หนา : 9/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01 โครงการของเลนพื้น
บานลานนาจากอุยสู
หลาน

200,000

01 โครงการจัดงาน
เทศกาลผลไมจังหวัด
เชียงราย (Fruit 
Festival)

500,000

01 โครงการป้องกันโรค
ติดตอจังหวัดเชียงราย

100,000

01 โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยในสถาน
ศึกษา

220,000 220,000

01 โครงการพัฒนาสตรี
เพื่อเสริมสรางความเขม
แข็ง ของครอบครัว
อบอุน จังหวัดเชียงราย

1,600,000

01 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับ
บุคลากรดานการทอง
เที่ยวและดานสื่อประชา
สัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย

500,000

หนา : 10/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

01 โครงการเสริมพลัง
คนพิการ และองค์กร
ดานคนพิการใหมี
ศักยภาพ
และความเขมแข็ง

500,000

01 โครงการอบรมจิต
อาสาดับไฟป่าเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงราย

300,000

01 โครงการอบรมเชิง
สรางสรรค์ชวงปิดภาค
เรียนสําหรับเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

50,000

02 คาของขวัญ ของ
รางวัล

02 โครงการจัดทําฐาน
ขอมูลดานศาสนา 
วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีทอง
ถิ่น

300,000

หนา : 11/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

21,544,000 21,544,000

01 โครงการเสริมพลัง
คนพิการ และองค์กร
ดานคนพิการใหมี
ศักยภาพ
และความเขมแข็ง

500,000

01 โครงการอบรมจิต
อาสาดับไฟป่าเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงราย

300,000

01 โครงการอบรมเชิง
สรางสรรค์ชวงปิดภาค
เรียนสําหรับเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

50,000

02 คาของขวัญ ของ
รางวัล

10,000 10,000

02 โครงการจัดทําฐาน
ขอมูลดานศาสนา 
วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีทอง
ถิ่น

300,000

หนา : 12/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02 โครงการจัดแสดงผล
งานวิชาการ (มหกรรม
การ
จัดการศึกษาทองถิ่น)

02 โครงการป้องกันโรค
เอดส์จังหวัดเชียงราย

400,000

02 โครงการป้องกัน
และแกไขปัญหาภัยแลง
และปัญหาอุทกภัยอยาง
มีสวนรวม

02 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเพื่อทํา
หนาที่มัคคุเทศก์อาสา

796,500

02 โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

หนา : 13/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02 โครงการจัดแสดงผล
งานวิชาการ (มหกรรม
การ
จัดการศึกษาทองถิ่น)

450,000 450,000

02 โครงการป้องกันโรค
เอดส์จังหวัดเชียงราย

400,000

02 โครงการป้องกัน
และแกไขปัญหาภัยแลง
และปัญหาอุทกภัยอยาง
มีสวนรวม

1,348,000 1,348,000

02 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเพื่อทํา
หนาที่มัคคุเทศก์อาสา

796,500

02 โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

559,000 559,000

หนา : 14/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

02 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย

200,000

02 โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดหลักสูตรการ
พัฒนาชีวิตผูตองขังดวย
วิธีชุมชนบําบัด

200,000

02 โครงการสงเสริมการ
บริหารจัดการขยะอยาง
ยั่งยืน

250,000

02 โครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

500,000

หนา : 15/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

200,000 200,000

02 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย

200,000

02 โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดหลักสูตรการ
พัฒนาชีวิตผูตองขังดวย
วิธีชุมชนบําบัด

200,000

02 โครงการสงเสริมการ
บริหารจัดการขยะอยาง
ยั่งยืน

250,000

02 โครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

500,000

หนา : 16/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

03 คาใชจายในการ
เลือกตั้ง

03 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบ
จ.เชียงราย

03 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะผูชวยเหลือผู
ประสบภัยทางน้ํา

03 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความรู
ความเขาใจทางดานการ
ชาง

200,000

03 โครงการมหกรรมไม
ดอกอาเซียนเชียงราย

29,000,000

03 โครงการวันเด็กแหง
ชาติ

200,000

หนา : 17/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

27,663,858 27,663,858

03 คาใชจายในการ
เลือกตั้ง

50,000,000 50,000,000

03 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบ
จ.เชียงราย

300,000 300,000

03 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะผูชวยเหลือผู
ประสบภัยทางน้ํา

400,000 400,000

03 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความรู
ความเขาใจทางดานการ
ชาง

200,000

03 โครงการมหกรรมไม
ดอกอาเซียนเชียงราย

29,000,000

03 โครงการวันเด็กแหง
ชาติ

200,000

หนา : 18/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03 โครงการศูนย์เครือ
ขายเพื่อแกไขปัญหา
และสงเสริม
การมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น องค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย
(Chiangrai Clinic 
Center)

03 โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเขาพรรษา

200,000

03 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

03 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

300,000

03 โครงการเสริมสราง
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตดานพัสดุ

หนา : 19/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03 โครงการศูนย์เครือ
ขายเพื่อแกไขปัญหา
และสงเสริม
การมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น องค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย
(Chiangrai Clinic 
Center)

100,000 100,000

03 โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเขาพรรษา

200,000

03 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

2,000,000 2,000,000

03 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

300,000

03 โครงการเสริมสราง
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตดานพัสดุ

100,000 100,000

หนา : 20/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือขายยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด

240,000

04  โครงการวันทองถิ่น
ไทย

04 โครงการขวงศึกษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรมลาน
นาชาติพันธุ์และอาเซียน

3,000,000

04 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

04 โครงการวันเยาวชน
แหงชาติ

300,000

04 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

หนา : 21/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือขายยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด

240,000

04  โครงการวันทองถิ่น
ไทย

20,000 20,000

04 โครงการขวงศึกษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรมลาน
นาชาติพันธุ์และอาเซียน

3,000,000

04 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000 100,000

04 โครงการวันเยาวชน
แหงชาติ

300,000

04 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

200,000 200,000

หนา : 22/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

04 โครงการสรางสังคม
แหงการอานและการ
เรียนรูสูศตวรรษที่ 21

04 โครงการใหความรู
แกประชาชนในการดูแล
สุขภาพไตของตนเอง

300,000

04 โครงการอบรมการ
พัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ จังหวัด
เชียงราย

3,000,000

04 ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกูชีพกูภัยตอบ
โตสถานการณ์ฉุกเฉิน

05  โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

05 คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

05 โครงการแขงขัน อบ
จ.เชียงรายมินิมาราธอน

300,000

หนา : 23/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

04 โครงการสรางสังคม
แหงการอานและการ
เรียนรูสูศตวรรษที่ 21

95,000 95,000

04 โครงการใหความรู
แกประชาชนในการดูแล
สุขภาพไตของตนเอง

300,000

04 โครงการอบรมการ
พัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ จังหวัด
เชียงราย

3,000,000

04 ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกูชีพกูภัยตอบ
โตสถานการณ์ฉุกเฉิน

420,000 420,000

05  โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,200,000 1,200,000

05 คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

2,500,000 2,500,000

05 โครงการแขงขัน อบ
จ.เชียงรายมินิมาราธอน

300,000

หนา : 24/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05 โครงการจัดฝึก
อบรมสงเสริมอาชีพเพื่อ
สรางรายไดใหกับ
ประชาชนจังหวัด
เชียงราย

1,000,000

05 โครงการประชุม
สัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการ
ศึกษา 
(พ.ศ.2561-2565) ของ 
อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงราย

05 โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง

200,000

05 โครงการใหความรู
แกประชาชนในการดูแล
สุขภาพของตนเอง
เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
มะเร็ง

300,000

06  โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

06 โครงการจัดอบรม
นักดาราศาสตร์รุนเยาว์

หนา : 25/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05 โครงการจัดฝึก
อบรมสงเสริมอาชีพเพื่อ
สรางรายไดใหกับ
ประชาชนจังหวัด
เชียงราย

1,000,000

05 โครงการประชุม
สัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการ
ศึกษา 
(พ.ศ.2561-2565) ของ 
อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงราย

100,000 100,000

05 โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง

200,000

05 โครงการใหความรู
แกประชาชนในการดูแล
สุขภาพของตนเอง
เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
มะเร็ง

300,000

06  โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,200,000 1,200,000

06 โครงการจัดอบรม
นักดาราศาสตร์รุนเยาว์

200,000 200,000

หนา : 26/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06 โครงการฟื้นฟูและ
สืบสานภาษาลานนา

450,000

06 โครงการสรางเครือ
ขายองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายและ
สถานพินิจสานใจ 
หวงใยเด็กและเยาวชน
เชียงราย "ตานภัยยา
เสพติด"

200,000

06 โครงการอนุบาลฟัน
น้ํานม

100,000

06 โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม

06 โครงการอบรมเครือ
ขายอาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

970,000

07  โครงการอบรม
สัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจาอาวาส
ทุกวัดใน จ.เชียงราย

300,000

07 โครงการตลาด
ประชารัฐ

360,000

07 โครงการมหกรรม
กีฬาจังหวัดเชียงราย

500,000

หนา : 27/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06 โครงการฟื้นฟูและ
สืบสานภาษาลานนา

450,000

06 โครงการสรางเครือ
ขายองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายและ
สถานพินิจสานใจ 
หวงใยเด็กและเยาวชน
เชียงราย "ตานภัยยา
เสพติด"

200,000

06 โครงการอนุบาลฟัน
น้ํานม

100,000

06 โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม

100,000 100,000

06 โครงการอบรมเครือ
ขายอาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

970,000

07  โครงการอบรม
สัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจาอาวาส
ทุกวัดใน จ.เชียงราย

300,000

07 โครงการตลาด
ประชารัฐ

360,000

07 โครงการมหกรรม
กีฬาจังหวัดเชียงราย

500,000

หนา : 28/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

07 โครงการสงเสริม
และสนับสนุนเครือขาย
ปฏิรูปการศึกษาเชิง
พื้นที่
จ.เชียงราย

07 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

07 โครงการอบรมผูนํา
เสริมสรางชุมชนดาน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
จังหวัดเชียงราย

970,000

07 โครงการอบรมเสริม
สรางคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Quality of 
work life)

08  โครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรูศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

500,000

หนา : 29/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

07 โครงการสงเสริม
และสนับสนุนเครือขาย
ปฏิรูปการศึกษาเชิง
พื้นที่
จ.เชียงราย

200,000 200,000

07 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

300,000 300,000

07 โครงการอบรมผูนํา
เสริมสรางชุมชนดาน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
จังหวัดเชียงราย

970,000

07 โครงการอบรมเสริม
สรางคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Quality of 
work life)

100,000 100,000

08  โครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรูศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

500,000

หนา : 30/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08 โครงการสงเสริม
ความรูความเขาใจใน
บทบาทอํานาจหนาที่
ของสมาชิกสภา อบจ
.เชียงรายและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซอน

08 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

08 โครงการอบรมแกน
นําหมูบานจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย

3,500,000

08 โครงการอบรม
พัฒนาเครือขายเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

350,000

08 โครงการอบรม
ศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ 
เพื่อนอง"

08 อบรมเพิ่มศักยภาพผู
นําชุมชน

500,000

หนา : 31/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08 โครงการสงเสริม
ความรูความเขาใจใน
บทบาทอํานาจหนาที่
ของสมาชิกสภา อบจ
.เชียงรายและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซอน

100,000 100,000

08 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

700,000 700,000

08 โครงการอบรมแกน
นําหมูบานจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย

3,500,000

08 โครงการอบรม
พัฒนาเครือขายเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

350,000

08 โครงการอบรม
ศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ 
เพื่อนอง"

100,000 100,000

08 อบรมเพิ่มศักยภาพผู
นําชุมชน

500,000

หนา : 32/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09 คาพัฒนาบุคลากร
สนามกีฬาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

12,000

09 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี จังหวัด
เชียงราย

3,000,000

09 โครงการเพิ่มประ
สิทธิภาพการปฎิบัติงาน
บุคลากรองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย

09 โครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์

250,000

09 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

09 โครงการอบรม
พัฒนา การสงเสริม
สุขภาพดาน
การออกกําลังกาย 
จังหวัดเชียงราย

1,815,000

10  โครงการสลานอย
แหงลานนา

150,000

หนา : 33/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09 คาพัฒนาบุคลากร
สนามกีฬาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

12,000

09 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี จังหวัด
เชียงราย

3,000,000

09 โครงการเพิ่มประ
สิทธิภาพการปฎิบัติงาน
บุคลากรองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย

700,000 700,000

09 โครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์

250,000

09 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

800,000 800,000

09 โครงการอบรม
พัฒนา การสงเสริม
สุขภาพดาน
การออกกําลังกาย 
จังหวัดเชียงราย

1,815,000

10  โครงการสลานอย
แหงลานนา

150,000

หนา : 34/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10 โครงการถายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป
สมุนไพรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอ
เพียง

1,000,000

10 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

10 โครงการอบรมหลัก
สูตรเสริมสรางสมรรถ
นะการปฎิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.เชียงราย

11 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพของขาราชการ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย และ
สมาชิกสภา องค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

หนา : 35/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10 โครงการถายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป
สมุนไพรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอ
เพียง

1,000,000

10 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

360,000 360,000

10 โครงการอบรมหลัก
สูตรเสริมสรางสมรรถ
นะการปฎิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.เชียงราย

350,000 350,000

11 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพของขาราชการ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย และ
สมาชิกสภา องค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

500,000 500,000

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

150,000 150,000

หนา : 36/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

11 โครงการเสริมสราง
ความรูความเขาใจใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เชื่อมโยง
กับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามวิถีการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

100,000

12 โครงการสงเสริมการ
สรางเครือขายในการ
พัฒนาทองถิ่น

800,000

12 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000,000 950,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,000,000 180,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบานงานครัว 100,000 20,000

หนา : 37/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

11 โครงการเสริมสราง
ความรูความเขาใจใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เชื่อมโยง
กับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามวิถีการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

100,000

12 โครงการสงเสริมการ
สรางเครือขายในการ
พัฒนาทองถิ่น

800,000

12 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

160,400 160,400

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 100,000 1,170,000 7,820,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000 50,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,500 1,506,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 95,000 2,480,000 3,825,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 50,000 1,610,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 540,000 300,000 1,681,600 16,701,600

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000 150,000

วัสดุงานบานงานครัว 300,000 30,000 710,000 1,160,000

หนา : 38/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 1,000,000

วัสดุกอสราง 48,073,940

วัสดุสํานักงาน 740,000 100,000

วัสดุอื่น 1,500,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

66,700 25,000 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 600,000

คาไฟฟ้า 3,000,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์ 15,000 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

01 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน

01 ตูเก็บเอกสารราง
เลื่อน (ฐานรางลอย)

135,000

หนา : 39/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 250,000

คาอาหารเสริม (นม) 586,357 586,357

วัสดุการเกษตร 50,000 1,050,000

วัสดุกอสราง 100,000 48,173,940

วัสดุสํานักงาน 400,000 80,000 2,620,000 3,940,000

วัสดุอื่น 1,500,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000 20,000 455,000 706,700

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 500,000 1,150,000

คาไฟฟ้า 250,000 5,000,000 8,250,000

คาบริการไปรษณีย์ 600,000 600,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000 30,000 214,000 339,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

24,200 24,200

01 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน

486,000 486,000

01 ตูเก็บเอกสารราง
เลื่อน (ฐานรางลอย)

135,000

หนา : 40/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

01 ตูแหล็ก แบบ 2 
บาน

01 พัดลมโคจรติดผนัง

02 เกาอี้เอนกประสงค์

02 เครื่องคิดเลข พิมพ์
กระดาษ 14 หลัก

02 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน

03 ตูเหล็กบานกระจก 5 
ฟุต

03 มานกันแสงยูวี

04 เครื่องทําลาย
เอกสาร แบบตัดตรง

04 โต๊ะประชุม

05 เกาอี้ประชุม

06 เครื่องทําลาย
เอกสาร

07 พัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

90,000

หนา : 41/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

01 ตูแหล็ก แบบ 2 
บาน

16,500 16,500

01 พัดลมโคจรติดผนัง 36,640 36,640

02 เกาอี้เอนกประสงค์ 225,000 225,000

02 เครื่องคิดเลข พิมพ์
กระดาษ 14 หลัก

8,800 8,800

02 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 16,500 16,500

03 ตูเหล็กบานกระจก 5 
ฟุต

23,000 23,000

03 มานกันแสงยูวี 150,000 150,000

04 เครื่องทําลาย
เอกสาร แบบตัดตรง

62,200 62,200

04 โต๊ะประชุม 72,500 72,500

05 เกาอี้ประชุม 49,500 49,500

06 เครื่องทําลาย
เอกสาร

62,200 62,200

07 พัดลมติดผนัง 4,650 4,650

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

90,000

หนา : 42/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

01 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

01 โปรแกรมจัดเก็บ
ภาษีรายไดคา
ธรรมเนียมบํารุง 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

01 สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบ 3

01 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)

6,000

01 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
2

02 เครื่องคอมพิวเตอร์

หนา : 43/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

184,000 184,000

01 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

51,000 51,000

01 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600 8,600

01 โปรแกรมจัดเก็บ
ภาษีรายไดคา
ธรรมเนียมบํารุง 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

500,000 500,000

01 สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบ 3

36,000 36,000

01 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)

6,000

01 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
2

230,000 230,000

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ 80,000 80,000

หนา : 44/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

02 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

16,000

02 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)

02 เครื่องสแกนเนอร์  
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

02 เครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA

หนา : 45/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

230,000 230,000

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

34,000 34,000

02 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

16,000

02 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)

8,000 8,000

02 เครื่องสแกนเนอร์  
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

18,000 18,000

02 เครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA

20,000 20,000

หนา : 46/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

02 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย(Access 
Point) แบบที่ 1

5,400

03 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

03 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

150,000

03 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก

03 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

03 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

03 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

03 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

หนา : 47/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

02 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย(Access 
Point) แบบที่ 1

5,400

03 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

32,000 32,000

03 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

150,000

03 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก

24,000 24,000

03 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,000 8,000

03 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

9,000 9,000

03 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

17,800 17,800

03 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

17,500 17,500

หนา : 48/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

04 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

04 เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1

04 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

29,000

05 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

05 โปรแกรมสรางแบบ
จําลอง 3 มิติ

196,880

ครุภัณฑ์กอสราง

01 เครื่องตบดิน 42,000

02 รถขุดไฮโดรลิคตีน
ตะขาบ (Hydraulic 
Excavator)

5,500,000

03 รถเกลี่ยดิน 7,500,000

04 รถบดลอเหล็ก 2,900,000

หนา : 49/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

04 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 15,000

04 เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1

36,000 36,000

04 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

17,400 46,400

05 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

200,000 200,000

05 โปรแกรมสรางแบบ
จําลอง 3 มิติ

196,880

ครุภัณฑ์กอสราง

01 เครื่องตบดิน 42,000

02 รถขุดไฮโดรลิคตีน
ตะขาบ (Hydraulic 
Excavator)

5,500,000

03 รถเกลี่ยดิน 7,500,000

04 รถบดลอเหล็ก 2,900,000

หนา : 50/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

05 ชุดทดสอบการบด
อัดดินแบบมาตรฐาน
และแบบสูงกวา
มาตรฐาน

28,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

01 เครื่องตัดหญาแบบ
ขอแข็ง

114,000

01 เครื่องตัดหญาแบบ
ขอออน

01 ตูเย็น

02 เครื่องทําน้ําเย็น 3,090

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 เครื่องมัลติมิเตอร์
แบบอนาล็อค

01 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
(All In One Solar 
Street Light)

7,000,000

01 ไมชักฟิวส์ไฟฟ้าแรง
สูง

25,000

01 ลําโพง

หนา : 51/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

05 ชุดทดสอบการบด
อัดดินแบบมาตรฐาน
และแบบสูงกวา
มาตรฐาน

28,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

01 เครื่องตัดหญาแบบ
ขอแข็ง

114,000

01 เครื่องตัดหญาแบบ
ขอออน

21,800 21,800

01 ตูเย็น 9,400 9,400

02 เครื่องทําน้ําเย็น 3,090

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 เครื่องมัลติมิเตอร์
แบบอนาล็อค

1,650 1,650

01 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
(All In One Solar 
Street Light)

7,000,000

01 ไมชักฟิวส์ไฟฟ้าแรง
สูง

25,000

01 ลําโพง 80,000 80,000

หนา : 52/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

02 เครื่องมัลติมิเตอร์
แบบดิจิตอลแคลมป์
มิเตอร์

02 ชุดมอเตอร์สําหรับ
เสาไฮแมท

150,000

03 ชุดรอกสลิงดึงสาย
ไฟ

6,400

03 ตูลําโพง
อเนกประสงค์

04 คีมย้ําหางปลาไฮดร
อลิค

5,400

04 ตูลําโพง

ครุภัณฑ์กีฬา

01 เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจงพรอมติด
ตั้ง

500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง

36,400

01 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า

02 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1,100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

หนา : 53/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

02 เครื่องมัลติมิเตอร์
แบบดิจิตอลแคลมป์
มิเตอร์

2,550 2,550

02 ชุดมอเตอร์สําหรับ
เสาไฮแมท

150,000

03 ชุดรอกสลิงดึงสาย
ไฟ

6,400

03 ตูลําโพง
อเนกประสงค์

11,770 11,770

04 คีมย้ําหางปลาไฮดร
อลิค

5,400

04 ตูลําโพง 10,500 10,500

ครุภัณฑ์กีฬา

01 เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจงพรอมติด
ตั้ง

500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง

36,400

01 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 85,000 85,000

02 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1,100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

หนา : 54/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

01 ชุดถังอากาศชวย
หายใจ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

01 รถโดยสาร ขนาด 
12 ที่นั่ง (ดีเซล)

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 3,075,000

01 รถบรรทุก(ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแคบ 4 
ประตู

01 รถบรรทุกดีเซล

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 3,960,000

03 รถบรรทุก (ดีเซล) 4,000,000

04 รถบรรทุกทายลาด
ชานต่ํา (เทรลเลอร์)

4,500,000

05 รถบรรทุก (ดีเซล) 1,182,000

06 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ชนิด 6 ลอ พรอม
อุปกรณ์พัฒนาบอ
บาดาล

6,500,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

01 สวานไขควงไรสาย

หนา : 55/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

01 ชุดถังอากาศชวย
หายใจ

500,000 500,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

01 รถโดยสาร ขนาด 
12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1,288,000 1,288,000

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 3,075,000

01 รถบรรทุก(ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแคบ 4 
ประตู

1,500,000 1,500,000

01 รถบรรทุกดีเซล 1,670,000 1,670,000

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 829,000 4,789,000

03 รถบรรทุก (ดีเซล) 2,050,000 6,050,000

04 รถบรรทุกทายลาด
ชานต่ํา (เทรลเลอร์)

4,500,000

05 รถบรรทุก (ดีเซล) 1,182,000

06 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ชนิด 6 ลอ พรอม
อุปกรณ์พัฒนาบอ
บาดาล

6,500,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

01 สวานไขควงไรสาย 9,800 9,800

หนา : 56/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

01 สวานไฟฟ้าโรตารี่ 20,000

02 สวานกระแทก

02 สวานไฟฟ้าไรสาย
แบบกระแทก

12,000

03 เครื่องเป่าลม

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 กลองบันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว 
Action camera

01 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ครุภัณฑ์สํารวจ

01 เครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

49,000

01 บันไดอลูมิเนียมแบบ
ป้องกันไฟดูด

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

01 ชุดผจญเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

หนา : 57/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

01 สวานไฟฟ้าโรตารี่ 20,000

02 สวานกระแทก 8,550 8,550

02 สวานไฟฟ้าไรสาย
แบบกระแทก

12,000

03 เครื่องเป่าลม 22,000 22,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 กลองบันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว 
Action camera

36,200 36,200

01 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

75,200 75,200

ครุภัณฑ์สํารวจ

01 เครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

24,500 73,500

01 บันไดอลูมิเนียมแบบ
ป้องกันไฟดูด

12,800 12,800

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

01 ชุดผจญเพลิง 500,000 500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

หนา : 58/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

01 กอสรางเขื่อน
ป้องกันตลิ่งลําเหมือง
เสีย ม.2 ต.รอบเวียง อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

01 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.10 ต
.แมกรณ์ - ม.21 ต.ป่า
ออดอนชัย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

3,000,000

01 กอสรางระบบไฟ
สองสวางสนามกีฬา
อําเภอเวียงเชียงรุง ม.6 
ต.ทุงกอ 
อ.เวียงเชียงรุงจ
.เชียงราย

500,000

01 กอสรางรั้วคอนกรีต
โดยรอบขวงศึกษาวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมลานนา
และอาเซียน

500,000

01 กอสรางรั้วรอบ
สนามฟุตซอล

500,000

หนา : 59/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

01 กอสรางเขื่อน
ป้องกันตลิ่งลําเหมือง
เสีย ม.2 ต.รอบเวียง อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

01 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.10 ต
.แมกรณ์ - ม.21 ต.ป่า
ออดอนชัย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

3,000,000

01 กอสรางระบบไฟ
สองสวางสนามกีฬา
อําเภอเวียงเชียงรุง ม.6 
ต.ทุงกอ 
อ.เวียงเชียงรุงจ
.เชียงราย

500,000

01 กอสรางรั้วคอนกรีต
โดยรอบขวงศึกษาวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมลานนา
และอาเซียน

500,000

01 กอสรางรั้วรอบ
สนามฟุตซอล

500,000

หนา : 60/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

01 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค์เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระ
ราชดําริ
ประจําอําเภอแมสาย 
หมูที่ 3 เขต ทต.แมสาย
มิตรภาพ อ.แมสาย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ทต.แมสาย อ
.แมสาย จ.เชียงราย

1,000,000

01 คาชดเชยงานกอ
สรางตามสัญญาปรับ
ราคาได (คา K)

02 กอสรางถนนลาด
ยางพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อม
ระหวาง
ม.3 ต.ดอยฮาง - ม.9 ต
.ป่าออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

1,000,000

หนา : 61/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

01 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค์เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระ
ราชดําริ
ประจําอําเภอแมสาย 
หมูที่ 3 เขต ทต.แมสาย
มิตรภาพ อ.แมสาย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ทต.แมสาย อ
.แมสาย จ.เชียงราย

1,000,000

01 คาชดเชยงานกอ
สรางตามสัญญาปรับ
ราคาได (คา K)

100,000 100,000

02 กอสรางถนนลาด
ยางพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อม
ระหวาง
ม.3 ต.ดอยฮาง - ม.9 ต
.ป่าออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

1,000,000

หนา : 62/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

02 กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.13 ต.ดงมะดะ อ.แม
ลาว 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.8 ต.จอม
หมอกแกว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

500,000

03 กอสรางเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่า
ตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

03 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม. 20
 ต.วาวี อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

500,000

04 กอสรางเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแมน้ําหงาว 
ม.20 ต.หงาว อ.เทิง จ
.เชียงราย

2,000,000

หนา : 63/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

02 กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.13 ต.ดงมะดะ อ.แม
ลาว 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.8 ต.จอม
หมอกแกว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

500,000

03 กอสรางเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่า
ตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

03 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม. 20
 ต.วาวี อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

500,000

04 กอสรางเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแมน้ําหงาว 
ม.20 ต.หงาว อ.เทิง จ
.เชียงราย

2,000,000

หนา : 64/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

04 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

05 กอสรางรั้วคอนกรีต
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ
.เชียงราย (ดอยเขา
ควาย)

900,000

06 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.มวงคํา - ม.4 ต.หัวงม 
อ.พาน จ.เชียงราย

3,000,000

07 วางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเชื่อมระหวาง ม
.17 
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต
.สันกลาง อ.พาน จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 65/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

04 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

05 กอสรางรั้วคอนกรีต
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ
.เชียงราย (ดอยเขา
ควาย)

900,000

06 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.มวงคํา - ม.4 ต.หัวงม 
อ.พาน จ.เชียงราย

3,000,000

07 วางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเชื่อมระหวาง ม
.17 
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต
.สันกลาง อ.พาน จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 66/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

08 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.5 ต.สัน
กลาง - ม.14
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ
.เชียงราย

500,000

09 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.แม
คํา อ.แมจัน -
ม.15 ต.แมฟ้าหลวง อ
.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

1,000,000

10 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.6 ต.แม
ไร - ม.5 
ต.แมคํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

1,000,000

11 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.ทาขาวเปลือก - ม.13 ต
.แมจัน อ.แมจัน จ
.เชียงราย

1,000,000

หนา : 67/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

08 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.5 ต.สัน
กลาง - ม.14
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ
.เชียงราย

500,000

09 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.แม
คํา อ.แมจัน -
ม.15 ต.แมฟ้าหลวง อ
.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

1,000,000

10 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.6 ต.แม
ไร - ม.5 
ต.แมคํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

1,000,000

11 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.ทาขาวเปลือก - ม.13 ต
.แมจัน อ.แมจัน จ
.เชียงราย

1,000,000

หนา : 68/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.13 ต
.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

13 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.14 เขต 
ทต.แมคํา -
ม.7 เขต ทต.สายน้ําคํา 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

14 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต
.ป่าซาง - ม.8 
ต.แมจัน อ.แมจัน จ
.เชียงราย

1,500,000

หนา : 69/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.13 ต
.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

13 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.14 เขต 
ทต.แมคํา -
ม.7 เขต ทต.สายน้ําคํา 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

14 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต
.ป่าซาง - ม.8 
ต.แมจัน อ.แมจัน จ
.เชียงราย

1,500,000

หนา : 70/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

15 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เลียบคลองชลประทาน 
เชื่อมระหวาง ม.2 ต
.โป่งผา - ม.9 ต.เวียง
พางคํา 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

3,000,000

16 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.เวียงพางคํา - ม.5 ต.ศรี
เมืองชุม อ.แมสาย จ
.เชียงราย

500,000

17 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สะพาน อบจ.ชร.) 
เชื่อมระหวาง ม.12
ต.โป่งผา - ม.6 ต.เวียง
พางคํา อ.แมสาย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 71/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

15 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เลียบคลองชลประทาน 
เชื่อมระหวาง ม.2 ต
.โป่งผา - ม.9 ต.เวียง
พางคํา 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

3,000,000

16 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.เวียงพางคํา - ม.5 ต.ศรี
เมืองชุม อ.แมสาย จ
.เชียงราย

500,000

17 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สะพาน อบจ.ชร.) 
เชื่อมระหวาง ม.12
ต.โป่งผา - ม.6 ต.เวียง
พางคํา อ.แมสาย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 72/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

18 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

3,000,000

19 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11,18 
ต.วาวี 
อ.แมสรวย - ม.7 ต.หวย
ชมภู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

2,000,000

20 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.17 ต
.วาวี อ.แมสรวย 
- ม.2 ต.หวยชมภู อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

1,000,000

21 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.ศรีถอย 
อ.แมสรวย จ.เชียงราย - 
เขตติดตอ อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม

3,000,000

หนา : 73/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

18 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

3,000,000

19 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11,18 
ต.วาวี 
อ.แมสรวย - ม.7 ต.หวย
ชมภู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

2,000,000

20 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.17 ต
.วาวี อ.แมสรวย 
- ม.2 ต.หวยชมภู อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

1,000,000

21 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.ศรีถอย 
อ.แมสรวย จ.เชียงราย - 
เขตติดตอ อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม

3,000,000

หนา : 74/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

22 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.สันสลี - ม
.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

2,000,000

23 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.3 ต.ป่า
งิ้ว - ม.7 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย

1,000,000

24 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.แม
สลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง - ม.14 ต
.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

3,000,000

หนา : 75/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

22 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.สันสลี - ม
.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

2,000,000

23 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.3 ต.ป่า
งิ้ว - ม.7 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย

1,000,000

24 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.แม
สลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง - ม.14 ต
.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

3,000,000

หนา : 76/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

25 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.แมสลองใน 
- ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

900,000

26 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.5 ต.บุญ
เรือง 
อ.เชียงของ - ม.11 ต
.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

3,000,000

27 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.10 ต
.บัวสลี อ.แมลาว - ม.17
 ต.ป่าออดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

2,000,000

หนา : 77/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

25 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.แมสลองใน 
- ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

900,000

26 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.5 ต.บุญ
เรือง 
อ.เชียงของ - ม.11 ต
.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

3,000,000

27 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.10 ต
.บัวสลี อ.แมลาว - ม.17
 ต.ป่าออดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

2,000,000

หนา : 78/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

28 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.8 ต
.จอมหมอกแกว - ม.2 ต
.ดงมะดะ อ.แมลาว จ
.เชียงราย

1,000,000

29 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.ป่ากอดํา - ม.1 
ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

30 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.2,9 ต
.โป่งแพร 
อ.แมลาว - ม.2 ต.หวย
ชมภู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 79/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

28 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.8 ต
.จอมหมอกแกว - ม.2 ต
.ดงมะดะ อ.แมลาว จ
.เชียงราย

1,000,000

29 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.ป่ากอดํา - ม.1 
ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

30 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.2,9 ต
.โป่งแพร 
อ.แมลาว - ม.2 ต.หวย
ชมภู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 80/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

31 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
 ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว 
จ.เชียงราย

1,000,000

32 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.1 ต
.เวียง - ม.9 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ
.เชียงราย

3,000,000

33 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ศรี
ดอนไชย - ม.9 ต.แม
ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

3,000,000

34 กอสรางสะพาน 
คสล. สายทาง ชร.ถ 1-
0014 เชื่อมระหวาง ม.3
 
ต.เวียง - ม.3 ต.หนอง
แรด อ.เทิง จ.เชียงราย

2,600,000

หนา : 81/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

31 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
 ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว 
จ.เชียงราย

1,000,000

32 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.1 ต
.เวียง - ม.9 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ
.เชียงราย

3,000,000

33 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ศรี
ดอนไชย - ม.9 ต.แม
ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

3,000,000

34 กอสรางสะพาน 
คสล. สายทาง ชร.ถ 1-
0014 เชื่อมระหวาง ม.3
 
ต.เวียง - ม.3 ต.หนอง
แรด อ.เทิง จ.เชียงราย

2,600,000

หนา : 82/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

35 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.3 ต.ทา
ขาม - ม.5 
ต.ปอ อ.เวียงแกน จ
.เชียงราย

1,700,000

36 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.1 ต.ปอ 
อ.เวียงแกน - ม.25 ต
.ตับเตา อ.เทิง จ
.เชียงราย

1,300,000

37 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ป่า
แดด - ม.6 ต.สันมะคา 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

3,000,000

หนา : 83/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

35 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.3 ต.ทา
ขาม - ม.5 
ต.ปอ อ.เวียงแกน จ
.เชียงราย

1,700,000

36 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.1 ต.ปอ 
อ.เวียงแกน - ม.25 ต
.ตับเตา อ.เทิง จ
.เชียงราย

1,300,000

37 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ป่า
แดด - ม.6 ต.สันมะคา 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

3,000,000

หนา : 84/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

38 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.โรง
ชาง - ม.14 ต.ป่าแงะ อ
.ป่าแดด จ.เชียงราย

3,000,000

39 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.ปงนอย - ม.8 
ต.หนองป่ากอ อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

5,500,000

40 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.9 ต.ปง
นอย 
อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.ป่า
ซาง อ.เวียงเชียงรุง จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 85/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

38 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.โรง
ชาง - ม.14 ต.ป่าแงะ อ
.ป่าแดด จ.เชียงราย

3,000,000

39 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.ปงนอย - ม.8 
ต.หนองป่ากอ อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

5,500,000

40 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.9 ต.ปง
นอย 
อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.ป่า
ซาง อ.เวียงเชียงรุง จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 86/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

41 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.3 ต
.ป่าซาง - ม.15 
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง 
จ.เชียงราย

500,000

42 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระ
หวาง ม.9,15 ต.ยาง
ฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1,300,000

43 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.ตา อ.ขุนตาล - ม.6 ต
.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

1,000,000

44 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเขา
สูแหลงทองเที่ยวหนอง
มน - 
ป่าสมแสง ม.8 ต.ป่า
ตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

1,000,000

หนา : 87/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

41 ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.3 ต
.ป่าซาง - ม.15 
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง 
จ.เชียงราย

500,000

42 กอสรางถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระ
หวาง ม.9,15 ต.ยาง
ฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1,300,000

43 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.ตา อ.ขุนตาล - ม.6 ต
.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

1,000,000

44 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเขา
สูแหลงทองเที่ยวหนอง
มน - 
ป่าสมแสง ม.8 ต.ป่า
ตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

1,000,000

หนา : 88/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

45 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.ตาดควัน - ม.17 ต.แม
เปา อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย

3,000,000

46 กอสรางอาคารซอม
บํารุงศูนย์เครื่องจักรกล 
(บริเวณหลังสํานักงาน 
อบจ.เชียงราย)

3,000,000

47 กอสรางโรงจอดรถ
จักรยานยนต์บริเวณ
สํานักงาน อบจ
.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

48 กอสรางที่นั่งพักคอย
สําหรับผูมาติดตอ
ราชการ บริเวณสํานัก
งาน 
อบจ.เชียงราย ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

250,000

หนา : 89/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

45 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.ตาดควัน - ม.17 ต.แม
เปา อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย

3,000,000

46 กอสรางอาคารซอม
บํารุงศูนย์เครื่องจักรกล 
(บริเวณหลังสํานักงาน 
อบจ.เชียงราย)

3,000,000

47 กอสรางโรงจอดรถ
จักรยานยนต์บริเวณ
สํานักงาน อบจ
.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

48 กอสรางที่นั่งพักคอย
สําหรับผูมาติดตอ
ราชการ บริเวณสํานัก
งาน 
อบจ.เชียงราย ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

250,000

หนา : 90/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

49 กอสรางรั้วพรอม
ประตูทางเขาบริเวณ
หลังสํานักงาน อบจ
.เชียงราย

2,500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

01 ขุดลอกลําเหมืองเขา
เวียง ชวงระหวาง ม.6 ต
.ป่าออดอนชัย - ม.4 ต
.สันทราย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

01 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคาร
สวนประกอบโรงเรียน
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

01 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.8 
ต.แมยาว - ม.13 ต.บาน
ดู 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 91/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

49 กอสรางรั้วพรอม
ประตูทางเขาบริเวณ
หลังสํานักงาน อบจ
.เชียงราย

2,500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

01 ขุดลอกลําเหมืองเขา
เวียง ชวงระหวาง ม.6 ต
.ป่าออดอนชัย - ม.4 ต
.สันทราย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

01 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคาร
สวนประกอบโรงเรียน
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

200,000 200,000

01 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.8 
ต.แมยาว - ม.13 ต.บาน
ดู 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 92/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

01 ปรับปรุงภูมิทัศน์ขวง
วัฒนธรรมเมืองเทิง ม.1 
ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

3,000,000

01 ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ภายในศูนย์การ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย

500,000

01 ปรับปรุงสนามยิงปืน 200,000

01 ปรับปรุงสวน
สาธารณะบริเวณสวนไม
งามริมน้ํากก ตําบลริม
กก 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

1,000,000

02 ขุดลอกหนองปู่
จันทร์ ม.3 ต.ป่าออดอน
ชัย อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.3 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 93/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

01 ปรับปรุงภูมิทัศน์ขวง
วัฒนธรรมเมืองเทิง ม.1 
ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

3,000,000

01 ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ภายในศูนย์การ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย

500,000

01 ปรับปรุงสนามยิงปืน 200,000

01 ปรับปรุงสวน
สาธารณะบริเวณสวนไม
งามริมน้ํากก ตําบลริม
กก 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

1,000,000

02 ขุดลอกหนองปู่
จันทร์ ม.3 ต.ป่าออดอน
ชัย อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.3 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 94/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

02 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.14 ต.แมยาว - ม.6 ต
.บานดู 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

02 ปรับปรุงอาคารศูนย์
การเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจังหวัด
เชียงราย

500,000

03 ขุดลอกหนองบัว ม
.6 ต.ป่าออดอนชัย อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับเขต
เทศบาลนครเชียงราย อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

03 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.10 ต.ธารทอง - ม.6 ต
.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

500,000

หนา : 95/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

02 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.14 ต.แมยาว - ม.6 ต
.บานดู 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

02 ปรับปรุงอาคารศูนย์
การเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจังหวัด
เชียงราย

500,000

03 ขุดลอกหนองบัว ม
.6 ต.ป่าออดอนชัย อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับเขต
เทศบาลนครเชียงราย อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

03 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.10 ต.ธารทอง - ม.6 ต
.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

500,000

หนา : 96/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

04 ขุดลอกลําหวย
ตะเคียน ชวงระหวาง ม
.9 ต.ป่าออดอนชัย - ม
.4 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

04 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.6 
ต.ทรายขาว - ม.18 ต
.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

500,000

05 ขุดลอกอางเก็บน้ํา
หวยโป่งผา ม.16 ต.ป่า
ออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.8 ต.ทาสาย อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

05 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.11 ต.ธารทอง อ.พาน - 
ม.1 
ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

หนา : 97/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

04 ขุดลอกลําหวย
ตะเคียน ชวงระหวาง ม
.9 ต.ป่าออดอนชัย - ม
.4 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

04 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.6 
ต.ทรายขาว - ม.18 ต
.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

500,000

05 ขุดลอกอางเก็บน้ํา
หวยโป่งผา ม.16 ต.ป่า
ออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.8 ต.ทาสาย อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

05 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.11 ต.ธารทอง อ.พาน - 
ม.1 
ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

หนา : 98/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

06 ขุดลอกลําหวยเคียน 
ชวงระหวาง ม.14 ต.ป่า
ออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย 
- ม.12 ต.ป่ากอดํา อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

06 ปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.6 ต.ป่า
ตึง - ม.9 ต.ป่าซาง อ
.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

07 ขุดลอกลําหวยเอี้ยง 
ชวงระหวาง ม.22 ต
.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย - ม.6 ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

500,000

07 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.5 
ต.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

หนา : 99/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

06 ขุดลอกลําหวยเคียน 
ชวงระหวาง ม.14 ต.ป่า
ออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย 
- ม.12 ต.ป่ากอดํา อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

06 ปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.6 ต.ป่า
ตึง - ม.9 ต.ป่าซาง อ
.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

07 ขุดลอกลําหวยเอี้ยง 
ชวงระหวาง ม.22 ต
.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย - ม.6 ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

500,000

07 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.5 
ต.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000

หนา : 100/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

08 ขุดลอกหนองกอง
เสา ม.4 ต.ดอยลาน อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.6
 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ
.เชียงราย

500,000

08 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.13 ต.สันสลี อ.เวียงป่า
เป้า - 
ม.12 ต.ทาก๊อ อ.แม
สรวย จ.เชียงราย

500,000

09 ขุดลอกลําน้ํากรณ์ 
ชวงระหวาง ม.3 ต.แม
กรณ์ - ม.11 ต.ป่าออ
ดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

09 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.1 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - 
ม.8 
ต.ป่าหุง อ.พาน จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 101/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

08 ขุดลอกหนองกอง
เสา ม.4 ต.ดอยลาน อ
.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.6
 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ
.เชียงราย

500,000

08 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.13 ต.สันสลี อ.เวียงป่า
เป้า - 
ม.12 ต.ทาก๊อ อ.แม
สรวย จ.เชียงราย

500,000

09 ขุดลอกลําน้ํากรณ์ 
ชวงระหวาง ม.3 ต.แม
กรณ์ - ม.11 ต.ป่าออ
ดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

09 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.1 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - 
ม.8 
ต.ป่าหุง อ.พาน จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 102/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

10 ขุดลอกหนองป่าไคร 
ม.14 ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ต
.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

500,000

10 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.7 
ต.เวียง - ม.4 ต.บานโป่ง 

อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

11 ขุดลอกลําเหมือง
หนองครกรอง ชวงระ
หวาง ม.19 ต.บานดู - ม
.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

11 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.12 ต.เวียง  - ม.1 ต
.บานโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 103/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

10 ขุดลอกหนองป่าไคร 
ม.14 ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ต
.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

500,000

10 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.7 
ต.เวียง - ม.4 ต.บานโป่ง 

อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

11 ขุดลอกลําเหมือง
หนองครกรอง ชวงระ
หวาง ม.19 ต.บานดู - ม
.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

11 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม
.12 ต.เวียง  - ม.1 ต
.บานโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 104/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12 ขุดลอกลําเหมือง
หนองบวกมะไฟ ชวงระ
หวาง ม.10 ต.บานดู - ม
.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

12 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.2 
ต.บานโป่ง  - ม.15 ต
.ป่างิ้ว 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

13 ขุดลอกหลงกกเกา 
ชวงระหวาง ม.6 ต.แม
ขาวตม อ.เมืองเชียงราย 
- ม.6
ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุง จ.เชียงราย

500,000

13 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.3 
ต.บานโป่ง  - ม.12 ต
.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 105/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12 ขุดลอกลําเหมือง
หนองบวกมะไฟ ชวงระ
หวาง ม.10 ต.บานดู - ม
.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000

12 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.2 
ต.บานโป่ง  - ม.15 ต
.ป่างิ้ว 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

13 ขุดลอกหลงกกเกา 
ชวงระหวาง ม.6 ต.แม
ขาวตม อ.เมืองเชียงราย 
- ม.6
ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุง จ.เชียงราย

500,000

13 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชื่อมระหวาง ม.3 
ต.บานโป่ง  - ม.12 ต
.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000

หนา : 106/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

14 ขุดลอกลําหวยสัน
ก๋อย ชวงระหวาง ม.6 ต
.แมขาวตม - ม.7 ต.ทา
สุด
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

14 ปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  
เชื่อมระหวาง ม.8 ต
.เวียงชัย - ม.3 เขต ทต
.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

3,000,000

15 ขุดลอกหนองป่าออ 
ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม
.14 ต.ดงมะดะ อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

หนา : 107/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

14 ขุดลอกลําหวยสัน
ก๋อย ชวงระหวาง ม.6 ต
.แมขาวตม - ม.7 ต.ทา
สุด
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000

14 ปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  
เชื่อมระหวาง ม.8 ต
.เวียงชัย - ม.3 เขต ทต
.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

3,000,000

15 ขุดลอกหนองป่าออ 
ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม
.14 ต.ดงมะดะ อ.แม
ลาว จ.เชียงราย

500,000

หนา : 108/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

15 ปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling เชื่อมระ
หวาง ม.15 ต.ทุงกอ - ม
.5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียง
รุง จ.เชียงราย

3,000,000

16 ขุดลอกแมน้ําจัน 
ชวงระหวาง ม.3 ต.ป่า
ตึง - ม.7 ต.ป่าซาง อ
.แมจัน 
จ.เชียงราย

500,000

16 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ (บานพัก
รับรอง) ของ อบจ
.เชียงราย 
ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

209,000

หนา : 109/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

15 ปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling เชื่อมระ
หวาง ม.15 ต.ทุงกอ - ม
.5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียง
รุง จ.เชียงราย

3,000,000

16 ขุดลอกแมน้ําจัน 
ชวงระหวาง ม.3 ต.ป่า
ตึง - ม.7 ต.ป่าซาง อ
.แมจัน 
จ.เชียงราย

500,000

16 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ (บานพัก
รับรอง) ของ อบจ
.เชียงราย 
ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

209,000

หนา : 110/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

17 ขุดลอกลําเหมืองแม
เปิน ชวงระหวาง ม.13 
ต.ป่าซาง - ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

17 ปรับปรุงถนนลาด
ยางโดยการตีเสนจราจร
ในสายทางที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบจ
.เชียงราย

500,000

18 ขุดลอกหนองกวาง 
ม.6 ต.ทาขาวเปลือก อ
.แมจัน จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับม.6 
ต.จันจวา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

18 ปรับปรุงตลาดกลาง
เพื่อการเกษตรประจํา
อําเภอเวียงเชียงรุง ม. 
11
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง 
จ.เชียงราย

500,000

หนา : 111/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

17 ขุดลอกลําเหมืองแม
เปิน ชวงระหวาง ม.13 
ต.ป่าซาง - ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

17 ปรับปรุงถนนลาด
ยางโดยการตีเสนจราจร
ในสายทางที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบจ
.เชียงราย

500,000

18 ขุดลอกหนองกวาง 
ม.6 ต.ทาขาวเปลือก อ
.แมจัน จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับม.6 
ต.จันจวา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

18 ปรับปรุงตลาดกลาง
เพื่อการเกษตรประจํา
อําเภอเวียงเชียงรุง ม. 
11
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง 
จ.เชียงราย

500,000

หนา : 112/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

19 ขุดลอกหนองเล็ง
ใหม ม.14 ต.ทาขาว
เปลือก อ.แมจัน จ
.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.6
 ต.จันจวา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

19 ปรับปรุงอาคารที่ทํา
การทาเทียบเรือเชียง
ของ ต.เวียง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

2,000,000

20 ขุดลอกบริเวณฝาย
ลําน้ําแมมอญ ม.2 ต
.โป่งแพร อ.แมลาว จ
.เชียงราย

500,000

20 ปรับปรุงภายใน
อาคารสํานักงาน อบจ
.เชียงราย และอาคาร
กองป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
อบจ.เชียงราย

500,000

หนา : 113/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

19 ขุดลอกหนองเล็ง
ใหม ม.14 ต.ทาขาว
เปลือก อ.แมจัน จ
.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.6
 ต.จันจวา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000

19 ปรับปรุงอาคารที่ทํา
การทาเทียบเรือเชียง
ของ ต.เวียง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

2,000,000

20 ขุดลอกบริเวณฝาย
ลําน้ําแมมอญ ม.2 ต
.โป่งแพร อ.แมลาว จ
.เชียงราย

500,000

20 ปรับปรุงภายใน
อาคารสํานักงาน อบจ
.เชียงราย และอาคาร
กองป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
อบจ.เชียงราย

500,000

หนา : 114/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

21 ปรับปรุงระบบน้ํา
ภายใน อบจ.เชียงราย ต
.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

01 โครงการศึกษา
พัฒนาสินคาภายในศูนย์
แสดงและจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ลาน
ธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญา
มังราย) ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

01 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลดอนศิลา อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

100,000

01 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลแม
สลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

100,000

หนา : 115/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

21 ปรับปรุงระบบน้ํา
ภายใน อบจ.เชียงราย ต
.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

01 โครงการศึกษา
พัฒนาสินคาภายในศูนย์
แสดงและจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ลาน
ธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญา
มังราย) ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

01 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลดอนศิลา อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

100,000

01 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลแม
สลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

100,000

หนา : 116/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

02 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

100,000

02 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลตับเตา 
อ.เทิง จ.เชียงราย

100,000

03 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลแมสาย อ.แมสาย 
จ.เชียงราย

500,000

03 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

300,000

04 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลสันทรายงาม อ
.เทิง จ.เชียงราย

100,000

05 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลเทอด
ไทย อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

200,000

06 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลแม
สลองใน อ.แมฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

100,000

หนา : 117/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

02 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

100,000

02 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลตับเตา 
อ.เทิง จ.เชียงราย

100,000

03 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลแมสาย อ.แมสาย 
จ.เชียงราย

500,000

03 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

300,000

04 อุดหนุนเทศบาล
ตําบลสันทรายงาม อ
.เทิง จ.เชียงราย

100,000

05 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลเทอด
ไทย อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

200,000

06 อุดหนุนองค์การ
บริหารสวนตําบลแม
สลองใน อ.แมฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

100,000

หนา : 118/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

01 อุดหนุนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จ.เชียงราย วัด
ทาน้ํา 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ
.เชียงราย

01 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

200,000

02 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

100,000

03 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

300,000

04 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

200,000

05 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

100,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอดอย
หลวง

100,000

01 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอป่าแดด

100,000

หนา : 119/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

01 อุดหนุนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จ.เชียงราย วัด
ทาน้ํา 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ
.เชียงราย

500,000 500,000

01 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

200,000

02 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

100,000

03 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

300,000

04 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

200,000

05 อุดหนุนสภาวัฒนธร
รม อ.เทิง

100,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอดอย
หลวง

100,000

01 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอป่าแดด

100,000

หนา : 120/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

01 อุดหนุนโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียง
ของ

100,000

01 อุดหนุนศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดเชียงราย

01 อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

450,000

02 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอดอย
หลวง

100,000

02 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

100,000

02 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
แกน

100,000

02 อุดหนุนสํานัก
งานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

03 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

300,000

หนา : 121/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

01 อุดหนุนโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียง
ของ

100,000

01 อุดหนุนศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดเชียงราย

300,000 300,000

01 อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

450,000

02 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอดอย
หลวง

100,000

02 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

100,000

02 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
แกน

100,000

02 อุดหนุนสํานัก
งานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

584,600 584,600

03 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

300,000

หนา : 122/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

03 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
แกน

200,000

03 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเวียงป่า
เป้า

200,000

03 อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ

04 โรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคม อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

04 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

100,000 200,000

05 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

200,000

05 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพาน

100,000

06 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

100,000

06 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมสรวย

280,000

หนา : 123/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

03 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
แกน

200,000

03 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเวียงป่า
เป้า

200,000

03 อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ

360,000 360,000

04 โรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคม อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

300,000 300,000

04 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

300,000

05 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

200,000

05 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพาน

100,000

06 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพญาเม็ง
ราย

100,000

06 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมสรวย

280,000

หนา : 124/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

07 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมลาว

95,000

07 อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

300,000

08 อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง

300,000

รวม 96,347,865 14,750,000 263,890,710 57,706,900 327,620,000 12,250,000 500,000 8,755,000

หนา : 125/126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

07 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมลาว

95,000

07 อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

300,000

08 อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง

300,000

รวม 137,165,075 15,409,400 191,479,550 1,125,874,500

หนา : 126/126
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