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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้อง
ถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 889,991,100.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,474,415,500.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 231,929,599.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 8 โครงการ รวม 
3,688,264.08 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 26 โครงการ รวม 48,597,319.10 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 80,848,035.72 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 1,105,161,909.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 46,431,586.71 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 8,022,343.41 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 8,222,820.34 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,990,823.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 533,650.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 627,269,285.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 412,691,400.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 22,812,886.40 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 858,180,533.64 บาท ประกอบด้วย

ก/1



งบกลาง จํานวน 78,729,039.32 บาท

งบบุคลากร จํานวน 169,187,158.98 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 534,795,105.34 บาท

งบลงทุน จํานวน 69,304,652.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,864,600.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 299,978.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 23,362,156.40 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

ก/2



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 46,431,586.71 44,000,000.00 45,000,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

8,022,343.41 9,000,000.00 3,500,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,222,820.34 7,005,000.00 4,005,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,990,823.00 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากทุน 533,650.00 100,000.00 100,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 65,201,223.46 60,505,000.00 53,005,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 627,269,285.96 662,000,000.00 617,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

627,269,285.96 662,000,000.00 617,500,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 412,691,400.00 441,716,000.00 138,189,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

412,691,400.00 441,716,000.00 138,189,300.00

รวม 1,105,161,909.42 1,164,221,000.00 808,694,300.00

ข



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 78,729,039.32 75,257,588.00 132,216,301.00

งบบุคลากร 169,187,158.98 201,634,440.00 229,551,110.00

งบดําเนินงาน 534,795,105.34 634,018,755.00 306,058,239.00

งบลงทุน 69,304,652.00 245,530,217.00 130,379,330.00

งบเงินอุดหนุน 5,864,600.00 7,480,000.00 10,489,320.00

งบรายจ่ายอื่น 299,978.00 300,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 858,180,533.64 1,164,221,000.00 808,694,300.00

 ค



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานีขนสงจังหวัดเชียงราย แหงที่ 2)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

ค่าบริการสถานีขนส่ง 0 0 936,000 516,000

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินคา 0 0 176,000 120,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 2,000

ดอกเบี้ย 0 0 5,000 0

รายไดเบ็ดเตล็ด 0 0 0 10,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0 0 1,934,000 2,760,980

รวมรายรับ 0 0 3,051,000 3,408,980

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 38,000 31,300

งบบุคลากร 0 0 839,000 701,280

งบดําเนินงาน 0 0 2,087,000 2,676,400

งบลงทุน 0 0 87,000 0

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 3,051,000 3,408,980

ง



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 129,679,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,967,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 137,571,130

แผนงานสาธารณสุข 19,538,870

แผนงานสังคมสงเคราะห 11,000,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,422,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,271,840

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 73,696,510

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 234,029,849

แผนงานการเกษตร 27,300,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 132,216,301

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 808,694,300

จ



รา
ยจ

่าย
ตา

มง
าน

แล
ะง

บร
าย

จ่า
ย

อง
ค์ก

าร
บร

ิหา
รส

่วน
จัง
หว

ัดเช
ียง
รา
ย

อํา
เภ
อเม

ือง
เชีย

งรา
ย  

จัง
หว

ัดเช
ียง
รา
ย

แผ
นง

าน
งบ

กล
าง

งา
น

งบ
งบ

กล
าง

รว
ม

งบ
กล

าง
13

2,2
16

,30
1

13
2,2

16
,30

1
   
 งบ

กล
าง

13
2,2

16
,30

1
13

2,2
16

,30
1

หน
้า :
 1/

10

ฉ/1



แผ
นง

าน
บร

ิหา
รง

าน
ทั่ว

ไป

งา
น

งบ
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
งา

นว
าง

แผ
นส

ถิต
ิแล

ะ
วิช

าก
าร

งา
นบ

ริห
าร

งา
นค

ลัง
งา

นค
วบ

คุม
ภา

ยใ
นแ

ละ
กา

รต
รว

จส
อบ

ภา
ยใ

น
รว

ม

งบ
บุค

ลา
กร

45
,03

7,7
90

8,1
50

,17
0

20
,41

0,3
60

1,2
04

,74
0

74
,80

3,0
60

   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยก
าร
เมือ

ง)
12

,30
9,9

60
0

0
0

12
,30

9,9
60

   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยป
ระ
จํา
)

32
,72

7,8
30

8,1
50

,17
0

20
,41

0,3
60

1,2
04

,74
0

62
,49

3,1
00

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
38

,70
0,8

00
3,7

58
,40

0
9,3

58
,30

0
93

,80
0

51
,91

1,3
00

   
 ค่า

ตอ
บแ

ทน
11

,70
4,2

00
71

3,4
00

2,2
52

,70
0

93
,80

0
14

,76
4,1

00

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
18

,22
8,6

00
2,6

60
,00

0
2,5

56
,60

0
0

23
,44

5,2
00

   
 ค่า

วัส
ดุ

2,6
20

,00
0

32
5,0

00
4,2

80
,00

0
0

7,2
25

,00
0

   
 ค่า

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

6,1
48

,00
0

60
,00

0
26

9,0
00

0
6,4

77
,00

0

งบ
ลง

ทุน
2,5

27
,98

0
44

,00
0

39
3,0

00
0

2,9
64

,98
0

   
 ค่า

คร
ุภัณ

ฑ์
2,5

27
,98

0
44

,00
0

29
3,0

00
0

2,8
64

,98
0

   
 ค่า

ที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

0
0

10
0,0

00
0

10
0,0

00

รว
ม

86
,26

6,5
70

11
,95

2,5
70

30
,16

1,6
60

1,2
98

,54
0

12
9,6

79
,34

0

หน
้า :
 2/

10

ฉ/2



แผ
นง

าน
กา

รร
ักษ

าค
วา

มส
งบ

ภา
ยใ

น

งา
น

งบ
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
เกี่ย

ว
กับ

กา
รร

ักษ
าค

วา
มส

งบ
ภา

ยใ
น

งา
นป

้อง
กัน

แล
ะบ

รร
เทา

สา
ธา

รณ
ภัย

รว
ม

งบ
บุค

ลา
กร

7,1
23

,81
0

0
7,1

23
,81

0
   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยป
ระ
จํา
)

7,1
23

,81
0

0
7,1

23
,81

0

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
1,1

20
,60

0
3,6

65
,00

0
4,7

85
,60

0
   
 ค่า

ตอ
บแ

ทน
64

0,6
00

0
64

0,6
00

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
20

0,0
00

3,6
65

,00
0

3,8
65

,00
0

   
 ค่า

วัส
ดุ

23
8,0

00
0

23
8,0

00

   
 ค่า

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

42
,00

0
0

42
,00

0

งบ
ลง

ทุน
1,0

58
,55

0
0

1,0
58

,55
0

   
 ค่า

คร
ุภัณ

ฑ์
1,0

58
,55

0
0

1,0
58

,55
0

รว
ม

9,3
02

,96
0

3,6
65

,00
0

12
,96

7,9
60

หน
้า :
 3/

10

ฉ/3



แผ
นง

าน
กา

รศ
ึกษ

า

งา
น

งบ
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
เกี่ย

ว
กับ

กา
รศ

ึกษ
า

งา
นร

ะด
ับก

่อน
วัย

เรีย
น

แล
ะป

ระ
ถม

ศึก
ษา

งา
นร

ะด
ับม

ัธย
มศ

ึกษ
า

งา
นศ

ึกษ
าไม

่กํา
หน

ด
ระ

ดับ
รว

ม

งบ
บุค

ลา
กร

16
,50

5,5
70

0
63

,77
3,1

10
0

80
,27

8,6
80

   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยป
ระ
จํา
)

16
,50

5,5
70

0
63

,77
3,1

10
0

80
,27

8,6
80

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
6,6

94
,95

0
2,8

04
,30

0
44

,07
2,9

00
0

53
,57

2,1
50

   
 ค่า

ตอ
บแ

ทน
1,0

11
,70

0
0

20
0,0

00
0

1,2
11

,70
0

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
4,6

17
,25

0
1,8

96
,00

0
43

,87
2,9

00
0

50
,38

6,1
50

   
 ค่า

วัส
ดุ

79
0,0

00
90

8,3
00

0
0

1,6
98

,30
0

   
 ค่า

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

27
6,0

00
0

0
0

27
6,0

00

งบ
ลง

ทุน
57

0,7
00

0
81

7,2
00

0
1,3

87
,90

0
   
 ค่า

คร
ุภัณ

ฑ์
57

0,7
00

0
61

7,2
00

0
1,1

87
,90

0

   
 ค่า

ที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

0
0

20
0,0

00
0

20
0,0

00

งบ
เงิน

อุด
หน

ุน
1,8

50
,00

0
30

0,0
00

0
18

2,4
00

2,3
32

,40
0

   
 เง

ินอ
ุดห

นุน
1,8

50
,00

0
30

0,0
00

0
18

2,4
00

2,3
32

,40
0

รว
ม

25
,62

1,2
20

3,1
04

,30
0

10
8,6

63
,21

0
18

2,4
00

13
7,5

71
,13

0

หน
้า :
 4/

10

ฉ/4



แผ
นง

าน
สา

ธา
รณ

สุข

งา
น

งบ
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
เกี่ย

ว
กับ

สา
ธา

รณ
สุข

งา
นบ

ริก
าร

สา
ธา

รณ
สุข

แล
ะง

าน
สา

ธา
รณ

สุข
อื่น

รว
ม

งบ
บุค

ลา
กร

11
,25

4,8
00

0
11

,25
4,8

00
   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยป
ระ
จํา
)

11
,25

4,8
00

0
11

,25
4,8

00

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
2,7

57
,00

0
4,9

00
,00

0
7,6

57
,00

0
   
 ค่า

ตอ
บแ

ทน
22

7,0
00

0
22

7,0
00

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
1,7

80
,00

0
4,9

00
,00

0
6,6

80
,00

0

   
 ค่า

วัส
ดุ

71
0,0

00
0

71
0,0

00

   
 ค่า

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

40
,00

0
0

40
,00

0

งบ
ลง

ทุน
21

7,0
70

0
21

7,0
70

   
 ค่า

คร
ุภัณ

ฑ์
21

7,0
70

0
21

7,0
70

งบ
เงิน

อุด
หน

ุน
0

41
0,0

00
41

0,0
00

   
 เง

ินอ
ุดห

นุน
0

41
0,0

00
41

0,0
00

รว
ม

14
,22

8,8
70

5,3
10

,00
0

19
,53

8,8
70

หน
้า :
 5/

10 ฉ/5



แผ
นง

าน
สัง

คม
สง

เคร
าะ

ห์ งา
น

งบ
งา

นส
วัส

ดิก
าร

สัง
คม

แล
ะส

ังค
มส

งเค
รา

ะห
์

รว
ม

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
11

,00
0,0

00
11

,00
0,0

00
   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
11

,00
0,0

00
11

,00
0,0

00

รว
ม

11
,00

0,0
00

11
,00

0,0
00

แผ
นง

าน
เคห

ะแ
ละ

ชุม
ชน

งา
น

งบ
งา

นไ
ฟฟ

้าแ
ละ

ปร
ะป

า
งา

นก
ําจ

ัดข
ยะ

มูล
ฝอ

ย
แล

ะส
ิ่งป

ฏิก
ูล

รว
ม

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
0

1,6
65

,50
0

1,6
65

,50
0

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
0

1,6
65

,50
0

1,6
65

,50
0

งบ
ลง

ทุน
3,7

57
,00

0
0

3,7
57

,00
0

   
 ค่า

ที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

3,7
57

,00
0

0
3,7

57
,00

0

รว
ม

3,7
57

,00
0

1,6
65

,50
0

5,4
22

,50
0

หน
้า :
 6/

10 ฉ/6



แผ
นง

าน
สร

้าง
คว

าม
เข้ม

แข
็งข

อง
ชุม

ชน

งา
น

งบ
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
เกี่ย

ว
กับ

สร
้าง

คว
าม

เข้ม
แข

็ง
ขอ

งช
ุมช

น

งา
นส

่งเส
ริม

แล
ะส

นับ
สน

ุนค
วา

มเข
้มแ

ข็ง
ชุม

ชน
รว

ม

งบ
บุค

ลา
กร

8,2
92

,84
0

0
8,2

92
,84

0
   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยป
ระ
จํา
)

8,2
92

,84
0

0
8,2

92
,84

0

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
2,1

80
,40

0
13

,29
0,0

00
15

,47
0,4

00
   
 ค่า

ตอ
บแ

ทน
1,0

60
,40

0
0

1,0
60

,40
0

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
85

0,0
00

13
,29

0,0
00

14
,14

0,0
00

   
 ค่า

วัส
ดุ

23
0,0

00
0

23
0,0

00

   
 ค่า

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

40
,00

0
0

40
,00

0

งบ
ลง

ทุน
31

5,8
00

0
31

5,8
00

   
 ค่า

คร
ุภัณ

ฑ์
31

5,8
00

0
31

5,8
00

งบ
เงิน

อุด
หน

ุน
0

1,1
92

,80
0

1,1
92

,80
0

   
 เง

ินอ
ุดห

นุน
0

1,1
92

,80
0

1,1
92

,80
0

รว
ม

10
,78

9,0
40

14
,48

2,8
00

25
,27

1,8
40

หน
้า :
 7/

10

ฉ/7



แผ
นง

าน
กา

รศ
าส

นา
 วัฒ

นธ
รร

ม แ
ละ

นัน
ทน

าก
าร

งา
น

งบ
งา

นก
ีฬา

แล
ะ

นัน
ทน

าก
าร

งา
นศ

าส
นา

วัฒ
นธ

รร
ม

ท้อ
งถ

ิ่น

งา
นว

ิชา
กา

รว
าง

แผ
น

แล
ะส

่งเส
ริม

กา
รท

่อง
เที่ย

ว
รว

ม

งบ
บุค

ลา
กร

4,2
62

,39
0

0
0

4,2
62

,39
0

   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยป
ระ
จํา
)

4,2
62

,39
0

0
0

4,2
62

,39
0

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
5,3

55
,00

0
3,0

25
,00

0
52

,00
0,0

00
60

,38
0,0

00
   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
3,8

00
,00

0
3,0

25
,00

0
52

,00
0,0

00
58

,82
5,0

00

   
 ค่า

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

1,5
55

,00
0

0
0

1,5
55

,00
0

งบ
ลง

ทุน
0

0
2,5

00
,00

0
2,5

00
,00

0
   
 ค่า

ที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

0
0

2,5
00

,00
0

2,5
00

,00
0

งบ
เงิน

อุด
หน

ุน
0

3,6
54

,12
0

2,9
00

,00
0

6,5
54

,12
0

   
 เง

ินอ
ุดห

นุน
0

3,6
54

,12
0

2,9
00

,00
0

6,5
54

,12
0

รว
ม

9,6
17

,39
0

6,6
79

,12
0

57
,40

0,0
00

73
,69

6,5
10

หน
้า :
 8/

10

ฉ/8



แผ
นง

าน
อุต

สา
หก

รร
มแ

ละ
กา

รโย
ธา

งา
น

งบ
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
เกี่ย

ว
กับ

อุต
สา

หก
รร

มแ
ละ

กา
รโย

ธา
งา

นก
่อส

ร้า
ง

รว
ม

งบ
บุค

ลา
กร

43
,53

5,5
30

0
43

,53
5,5

30
   
 เง

ินเ
ดือ

น 
(ฝ่า

ยป
ระ
จํา
)

43
,53

5,5
30

0
43

,53
5,5

30

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
98

,61
6,2

89
0

98
,61

6,2
89

   
 ค่า

ตอ
บแ

ทน
3,3

84
,80

0
0

3,3
84

,80
0

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
11

,60
0,0

00
0

11
,60

0,0
00

   
 ค่า

วัส
ดุ

83
,55

2,7
89

0
83

,55
2,7

89

   
 ค่า

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

78
,70

0
0

78
,70

0

งบ
ลง

ทุน
24

,60
5,0

30
67

,27
3,0

00
91

,87
8,0

30
   
 ค่า

คร
ุภัณ

ฑ์
24

,60
5,0

30
0

24
,60

5,0
30

   
 ค่า

ที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

0
67

,27
3,0

00
67

,27
3,0

00

รว
ม

16
6,7

56
,84

9
67

,27
3,0

00
23

4,0
29

,84
9

หน
้า :
 9/

10 ฉ/9



แผ
นง

าน
กา

รเก
ษต

ร

งา
น

งบ
งา

นส
่งเส

ริม
กา

รเก
ษต

ร
งา

นส
ิ่งแ

วด
ล้อ

มแ
ละ

ทร
ัพย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิ

รว
ม

งบ
ดํา

เนิน
งา

น
1,0

00
,00

0
0

1,0
00

,00
0

   
 ค่า

ใช
้สอ

ย
1,0

00
,00

0
0

1,0
00

,00
0

งบ
ลง

ทุน
0

26
,30

0,0
00

26
,30

0,0
00

   
 ค่า

ที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง
ก่อ

สร
้าง

0
26

,30
0,0

00
26

,30
0,0

00

รว
ม

1,0
00

,00
0

26
,30

0,0
00

27
,30

0,0
00

หน
้า :
 10

/1
0 ฉ/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 129,679,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,967,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 137,571,130

แผนงานสาธารณสุข 19,538,870

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11,000,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,422,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,271,840

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 73,696,510

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 234,029,849

แผนงานการเกษตร 27,300,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 132,216,301

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 808,694,300

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 45/1 จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัด
เชียงราย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 812,103,280 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 808,694,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 808,694,300   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 45,000,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 31,000,000 บาท

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

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 2,000,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,500,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,005,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 3,000,000 บาท

ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1,000,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

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

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 617,500,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 420,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 120,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 75,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 2,500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:39:59 หน้า : 1/2
ฌ/1



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 138,189,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 138,189,300 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:39:59 หน้า : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 14,378,800 8,000,000 15,179,800 -21.76 % 11,877,200

คาชําระดอกเบี้ย 1,583,588.32 1,217,041.84 1,350,000 -49.63 % 680,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,163,998 2,363,182 1,824,080 67.23 % 3,050,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 113,987 131,920 6.12 % 140,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

0 0 1,934,000 42.76 % 2,760,980

เงินสํารองจาย 50,022,600 52,969,289.68 52,806,660 63.33 % 86,250,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 20,115,150

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญพนักงานครู 
(ช.ค.บ.)

0 0 0 100 % 500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:40 หนา : 1/167

Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 1,500,000

01 คาบํารุงสมาคม องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย 695,000 720,915 0 0 % 0

02 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2,000,000 4,500,000 0 0 % 0

คาใชจายในการสงเคราะห์ผูป่วยยากไรของ
องค์การบริหารสวนจังหวัด

0 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงสมาคม องค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 721,738 -4.06 % 692,471

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 100 % 50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 79,744 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 4,500,000 0 % 4,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

6,950,000 7,209,150 21,675,150 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 435,292.8 451,292.8 500,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 1,044,711 1,044,711 1,500,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 193,020 139,470 140,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 79,546,754.12 78,729,039.32 102,363,348 132,216,301
รวมงบกลาง 79,546,754.12 78,729,039.32 102,363,348 132,216,301

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:40 หนา : 2/167
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบกลาง 79,546,754.12 78,729,039.32 102,363,348 132,216,301
รวมแผนงานงบกลาง 79,546,754.12 78,729,039.32 102,363,348 132,216,301

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 0 1,212,900 45.58 % 1,765,800

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 265,000 47.17 % 390,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 265,000 47.17 % 390,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

0 0 689,760 59.43 % 1,099,680

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

7,653,600 7,264,800 7,954,480 8.93 % 8,664,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 7,653,600 7,264,800 10,387,140 12,309,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 18,197,316.3 19,021,141.61 21,081,680 8.75 % 22,926,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

507,099.04 615,581.71 797,160 -9.54 % 721,080

เงินประจําตําแหนง 476,683 493,915.48 634,800 2.27 % 649,200
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คาจางลูกจางประจํา 227,340 238,560 253,120 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 6,039,948 6,506,388 7,373,130 10.41 % 8,140,810

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 236,456 283,151 270,190 7.29 % 289,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 25,684,842.34 27,158,737.8 30,410,080 32,727,830
รวมงบบุคลากร 33,338,442.34 34,423,537.8 40,797,220 45,037,790

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

370,350 388,848 14,919,200 -37.6 % 9,310,000

คาเบี้ยประชุม 32,937.5 14,625 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 219,030 488,390 725,000 -57.24 % 310,000

คาเชาบาน 947,710.32 1,245,770 1,482,000 15.59 % 1,713,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 341,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 231,896.25 252,459.25 375,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,801,924.07 2,390,092.25 17,532,000 11,704,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,624,499.33 9,339,338.64 12,573,000 -38.37 % 7,748,600
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 514,400 356,868 807,000 189.34 % 2,335,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,343,767.5 1,051,724 0 0 % 0

02 คาของขวัญ ของรางวัล 7,150 22,700 0 0 % 0

04  โครงการวันทองถิ่นไทย 14,435 0 0 0 % 0

05 คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 2,469,004.11 1,919,099.28 0 0 % 0

06 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 63,200 32,450 0 0 % 0

07 โครงการอบรมเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of work life)

71,200 42,100 0 0 % 0

08 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการ
สาธารณะอบจ.เชียงราย

392,510 0 0 0 % 0

08 โครงการสงเสริมความรูความเขาใจใน
บทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภา อบจ
.เชียงรายและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซอน

0 12,250 0 0 % 0

09 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัต
 ิงานบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด

375,320 0 0 0 % 0

09 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัต
 ิงานบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 542,980 0 0 % 0
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10 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสราง
สมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากร อบจ
.เชียงราย

373,510 330,744 0 0 % 0

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพของขาราชการองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภา องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

450,350 351,088 0 0 % 0

12 โครงการสงเสริมความรูความเขาใจใน
บทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภา อบจ
.เชียงรายและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซอน

34,130 0 0 0 % 0

คาของขวัญ ของรางวัล 0 0 10,000 150 % 25,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,325,000 28.3 % 1,700,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 2,000,000 0 % 2,000,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 28,000,000 -98.21 % 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 700,000 -14.29 % 600,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน(Quality of work life)

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสราง
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ
.เชียงราย

0 0 350,000 -100 % 0

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของ
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 500,000 50 % 750,000

วันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 20,000

สงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการ
เลือกตั้งทองถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

สงเสริมความรูความเขาใจในบทบาท 
อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน

0 0 100,000 -100 % 0

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 0 100 % 100,000

เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(Quality of work life)

0 0 0 100 % 100,000

เสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 100,000

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายองค์กรปก
รองสวนทองถิ่น เพื่อการใชงานระบบปฏิบัติ
การ ศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัด องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 620,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 679,450.5 364,207.15 890,000 -51.69 % 430,000
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รวมค่าใช้สอย 14,412,926.44 14,365,549.07 47,455,000 18,228,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,624,804 2,369,709 1,850,000 -36.22 % 1,180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 109,700 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 1,072,931 1,636,427 1,310,000 -67.94 % 420,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,600 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 651,681.59 456,854.1 833,600 -97.6 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,798,730 2,758,603 1,980,000 -49.49 % 1,000,000

รวมค่าวัสดุ 5,159,746.59 7,221,593.1 6,083,300 2,620,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,380,352.62 4,255,462.02 4,870,000 -7.6 % 4,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 257,370.63 471,286.95 600,000 -16.67 % 500,000

คาบริการโทรศัพท์ 99,275.88 86,322.56 160,000 17.5 % 188,000

คาบริการไปรษณีย์ 505,859 447,702.2 600,000 -33.33 % 400,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 267,194.3 269,611.43 320,000 59.38 % 510,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,510,052.43 5,530,385.16 6,550,000 6,148,000
รวมงบดําเนินงาน 26,884,649.53 29,507,619.58 77,620,300 38,700,800

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

0 15,600 0 0 % 0

01 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 24,350 0 0 0 % 0

02 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 16,500 0 0 % 0

03 มานกันแสงยูวี 0 149,000 0 0 % 0

04 โต๊ะประชุม 0 69,500 0 0 % 0

05 เกาอี้ประชุม 0 48,900 0 0 % 0

06 เครื่องทําลายเอกสาร 0 61,900 0 0 % 0

07 พัดลมติดผนัง 0 4,650 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 100 % 15,200

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน 
(ระบบ Inverter)

0 0 83,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 168,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
44,000 บีทียู

0 0 0 100 % 426,400

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 39,800
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 227,700

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหนาเดียว 0 0 48,000 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน

0 0 0 100 % 59,400

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 22,000 -100 % 0

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 35,400

ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก 0 0 11,200 -100 % 0

โทรศัพท์ไรสาย 0 0 0 100 % 5,780

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 1,287,000 0 0 % 0

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 0 815,000 0 0 % 0

03 รถบรรทุก (ดีเซล) 0 2,049,000 0 0 % 0

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ

0 0 51,900 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 0 100 % 829,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 ลําโพง 0 80,000 0 0 % 0

เครื่องผสมสัญญานเสียง 0 0 0 100 % 13,000

เครื่องเสียงสําหรับหองประชุมสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

0 0 81,900 -100 % 0
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ชุดรถประชาสัมพันธ์ 0 0 453,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 เลนส์กลองถายรูป ขนาด 17-40 mm 26,000 0 0 0 % 0

02 กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 47,400 0 0 0 % 0

กลอง Action Camera 0 0 16,500 -100 % 0

กลองถายภาพนิ่ง DSLR 0 0 0 100 % 85,900

ไมกันสั่นสําหรับกลอง DSLR 0 0 33,500 -100 % 0

เลนส์กลองถายรูป 0 0 0 100 % 32,500

เลนส์กลองถายรูป 0 0 24,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังขยะคอนเทนเนอร์ 0 0 160,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 0 0 100 % 16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 420,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 154,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย แบบที่ 2 0 0 350,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 100 % 6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แมขาย (Server)

0 0 28,000 -100 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3

0 0 0 100 % 72,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

0 0 0 100 % 22,400

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 0 100 % 43,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,750 4,597,050 1,596,900 2,527,980
รวมงบลงทุน 97,750 4,597,050 1,596,900 2,527,980

รวมงานบริหารทั่วไป 60,320,841.87 68,528,207.38 120,014,420 86,266,570
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,578,139 6,267,700 6,581,760 -0.86 % 6,525,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

44,800 68,302 70,980 -5.33 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 98,800 121,200 121,200 0 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,087,249 1,109,058 1,285,300 2.84 % 1,321,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 174,007 168,714 151,230 -24.16 % 114,690

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,982,995 7,734,974 8,210,470 8,150,170
รวมงบบุคลากร 6,982,995 7,734,974 8,210,470 8,150,170

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 183,280 149,660 250,000 -40 % 150,000

คาเชาบาน 494,093 608,600 636,000 -17.36 % 525,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 37,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 42,500 48,249.25 63,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 719,873 806,509.25 949,600 713,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 181,980 425,380 786,800 -36.45 % 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 36,500 36,820 500,000 -40 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
154,387 234,386 0 0 % 0

02 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0 217,769 0 0 % 0

02 โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแกไขปัญหา
และสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

83,040 0 0 0 % 0

03 โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแกไขปัญหา
และสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(Chiangrai Clinic Center)

0 75,540 0 0 % 0

03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดทํา
แผนชุมชน

102,225 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

04 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

0 99,660 0 0 % 0

04 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

253,365 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0 0 300,000 86.33 % 559,000

โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแกไขปัญหาและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
(Chiangrai Clinic Center)

0 0 0 100 % 100,000

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 260,000 0 % 260,000

อบจ.สัญจร โดยศูนย์สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน

0 0 0 100 % 616,000

อบรมใหความรูการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
( e-Plan - eMENSCR )

0 0 0 100 % 75,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 88,920 22,867.3 100,000 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 900,417 1,112,422.3 2,146,800 2,660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 230,658 136,073 250,000 -20 % 200,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,994 34,601 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,295.29 52,345.59 158,000 -96.84 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 199,200 199,535 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 534,147.29 422,554.59 628,000 325,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 30,276.19 28,725.17 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 12,840 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 45,684.19 41,565.17 70,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 2,200,121.48 2,383,051.31 3,794,400 3,758,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร (ระดับกลาง) 0 0 9,900 -100 % 0

เกาอี้ผูบริหาร (ระดับตน) 0 0 17,100 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 28,000 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 44,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 854,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 909,000 44,000
รวมงบลงทุน 0 0 909,000 44,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 9,183,116.48 10,118,025.31 12,913,870 11,952,570
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 11,876,820 13,002,658.43 15,250,800 9.01 % 16,624,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

122,805 312,564 451,320 -42.46 % 259,680

เงินประจําตําแหนง 190,613 224,400 224,400 0 % 224,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,285,204 2,508,140 3,031,670 5.24 % 3,190,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 175,537 165,895 155,250 -28.19 % 111,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,650,979 16,213,657.43 19,113,440 20,410,360
รวมงบบุคลากร 14,650,979 16,213,657.43 19,113,440 20,410,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

149,650 1,407,750 250,000 100 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 476,780 650,580 1,032,000 -56.4 % 450,000

คาเชาบาน 687,317 908,577 1,001,000 10.65 % 1,107,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 195,100

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 95,400 110,000 208,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,409,147 3,076,907 2,491,500 2,252,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,498,938 1,508,244 2,152,400 -11.88 % 1,896,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 281,770.42 203,594.9 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

179,950 199,500 0 0 % 0

03 โครงการเสริมสรางมาตรการป้องกันการ
ทุจริตดานพัสดุ

91,000 91,300 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 184,000 8.7 % 200,000

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและคา
ธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 200,000

เสริมสรางมาตรการป้องกันการทุจริตดาน
พัสดุ

0 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 190,770 151,600 200,000 -20 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 2,242,428.42 2,154,238.9 2,636,400 2,556,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 845,954 932,190 870,000 -42.53 % 500,000

วัสดุงานบานงานครัว 111,856 169,982 150,000 -20 % 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 79,843.51 46,003.38 150,000 1,906.67 % 3,010,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 679,970 849,950 930,000 -30.11 % 650,000

รวมค่าวัสดุ 1,717,623.51 1,998,125.38 2,100,000 4,280,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 32,536.23 26,984.2 44,000 0 % 44,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,899.6 88,085.27 105,000 57.14 % 165,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 118,435.83 115,069.47 149,000 269,000
รวมงบดําเนินงาน 5,487,634.76 7,344,340.75 7,376,900 9,358,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 ตูเหล็กบานกระจก 27,600 0 0 0 % 0

01 ตูแหล็ก แบบ 2 บาน 0 16,500 0 0 % 0

02 เครื่องคิดเลข พิมพ์กระดาษ 14 หลัก 0 8,600 0 0 % 0

02 ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 47,000 0 0 0 % 0

03 เครื่องโทรสาร 18,000 0 0 0 % 0

03 ตูเหล็กบานกระจก 5 ฟุต 0 23,000 0 0 % 0

04 เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0 61,900 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหาร 0 0 9,900 -100 % 0

เครื่องโทรศัพท์แบบไรสาย 0 0 5,780 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน

0 0 64,800 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

0 0 24,200 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 11,000

ตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 0 0 10,500 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารรางเลื่อน (ฐานรางลอย) 0 0 490,000 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัย ขนาด 
11 หนา

0 0 0 100 % 250,000

ตูลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 22,000

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 0 4,500 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต 0 0 10,950 -100 % 0

ตูเหล็กบานกระจก 5 ฟุต 0 0 38,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 708,500 0 0 0 % 0

รถจักรยานยนต์ 0 0 51,900 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

01 โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายไดคา
ธรรมเนียมบํารุง องค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 499,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที)

0 0 0 100 % 10,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 801,100 609,000 1,565,030 293,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาปรับราคา
ได (คา K)

0 0 314,000 -68.15 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 314,000 100,000
รวมงบลงทุน 801,100 609,000 1,879,030 393,000

รวมงานบริหารงานคลัง 20,939,713.76 24,166,998.18 28,369,370 30,161,660
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,204,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,204,740
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,204,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 33,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 93,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 93,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 1,298,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 90,443,672.11 102,813,230.87 161,297,660 129,679,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,234,734 4,390,326.71 4,666,200 -19.46 % 3,757,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 56,361.29 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 94,150 92,361.29 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,565,811 2,601,640 2,809,830 6.03 % 2,979,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 212,202 215,340 208,300 3.71 % 216,030

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,174,097 7,356,029.29 7,854,730 7,123,810
รวมงบบุคลากร 7,174,097 7,356,029.29 7,854,730 7,123,810

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 48,380 24,960 70,000 -71.43 % 20,000

คาเชาบาน 363,633 497,500 476,000 10.92 % 528,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 92,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 76,100 114,775 103,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 488,113 637,235 649,000 640,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,635 28,800 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 01 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
875,162 160,240 0 0 % 0
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 300,000 -66.67 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,099.4 169,287.08 190,000 -63.16 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 963,896.4 358,327.08 540,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,647 75,176 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 -70 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 27,803 29,988 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 150,000 -88 % 18,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 271,179.12 169,770.31 300,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 80,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 98,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 64,500 0 50,000 -70 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 117,460 94,850 95,000 -26.32 % 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 327,425 6,200 100,000 -80 % 20,000

วัสดุอื่น 5,650 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 978,664.12 375,984.31 935,000 238,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 9,651.23 7,946.54 28,000 -64.29 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,692 15,408 22,000 45.45 % 32,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,343.23 23,354.54 50,000 42,000
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รวมงบดําเนินงาน 2,457,016.75 1,394,900.93 2,174,000 1,120,600
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
27,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

01 หุนฝึกชวยชีวิตขึ้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว 
(หุน CPR) 110,000 0 0 0 % 0

02 เครื่องชวยสาธิตการกระตุกหัวใจดวย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
(AED Trainer)

60,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 เรือกูภัยทองแบน
500,000 0 0 0 % 0

ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม 0 0 46,000 -100 % 0

รถยนต์กูภัยขับเคลื่อน 4 ลอ 0 0 2,800,000 -100 % 0

รถยนต์บรรทุกน้ํา 10 ลอ 0 0 6,200,000 -100 % 0

เรือยางกูภัยพรอมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ 0 0 400,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องพนหมอกควัน 117,600 0 0 0 % 0

เครื่องปัมน้ําพนยาชนิดเครื่องยนต์ ขนาด
เล็ก

0 0 0 100 % 40,000

เครื่องปัมน้ําพนยาชนิดเครื่องยนต์ พรอมชุด
ปัมพนชนิดสามสูบ

0 0 0 100 % 74,900

เครื่องเป่าใบไม 0 0 149,500 -100 % 0

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 118,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดกลาง 0 0 0 100 % 100,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก 0 0 0 100 % 50,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดใหญ 0 0 0 100 % 130,000

ถังบรรจุน้ํา 0 0 0 100 % 20,800

ถังบรรจุน้ําพนยา ชนิดไฟฟ้า 0 0 0 100 % 24,000

สายพนยาพรอมโรลมวนสาย 0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑ์กอสราง

01 เครื่องอัดอากาศ 66,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ 0 0 0 100 % 40,000

อุปกรณ์ติดตามตัวชนิดคลื่นวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 กลองบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
Action camera

0 36,200 0 0 % 0

อากาศยานไรคนขับตรวจจับความรอน (โด
รน)

0 0 0 100 % 144,450

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

01 เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่อง
ชวยหายใจ 250,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 0 0 100 % 6,400

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

01 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
787,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

01 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0 24,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 44,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,918,300 60,500 9,639,500 1,058,550
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รวมงบลงทุน 1,918,300 60,500 9,639,500 1,058,550
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 11,549,413.75 8,811,430.22 19,668,230 9,302,960

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์

43,200 0 0 0 % 0

02 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ชวงเทศกาลขึ้นปีใหม

43,000 47,400 0 0 % 0

03 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

58,800 56,000 0 0 % 0

04 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
สํารวจระบบไฟฟ้าและเครื่องใชไฟฟ้าภาย
ในครัวเรือนใหแกผูพิการ ผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

15,175 14,225 0 0 % 0

รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

0 0 56,000 -100 % 0

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลขึ้นปีใหม

0 0 47,400 -100 % 0
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รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 43,200 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

161,911 113,224 0 0 % 0

02 โครงการป้องกันและแกไขปัญหาภัยแลง
และปัญหาอุทกภัยอยางมีสวนรวม

0 570,370 0 0 % 0

02 โครงการฝึกอบรมเสริมสรางทักษะการ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและการชวย
เหลือคนจมน้ําเบื้องตน

84,880 0 0 0 % 0

03 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา

0 347,128 0 0 % 0

03 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยใน
เด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนทองถนน

116,500 0 0 0 % 0

04 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกูชีพกูภัยตอบ
โตสถานการณ์ฉุกเฉิน

0 392,757.2 0 0 % 0

05 โครงการป้องกันและแกไขปัญหาภัยแลง
และปัญหาอุทกภัยอยางมีสวนรวม

979,375.55 0 0 0 % 0

06 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา

277,676 0 0 0 % 0
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ป้องกันและแกไขปัญหาภัยแลงและปัญหา
อุทกภัยอยางมีสวนรวม

0 0 509,140 76.77 % 900,000

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกูชีพกูภัยตอบโต
สถานการณ์ฉุกเฉิน

655,739.2 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะดานการกูภัย ทางน้ํา
และดําน้ํากูภัย

0 0 0 100 % 706,000

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูชวยเหลือผูประสบภัย
ทางน้ํา

0 0 400,000 -100 % 0

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ดานการกูภัย
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 100 % 550,000

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ การกูภัยทางสูง กูภัย
ในที่อับอากาศ

0 0 0 100 % 545,000

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ดานการกูภัยเชิงเทคนิค หลักสูตร การกูภัย
ทางสูงขั้นตน (Basic Rope Rescue)

0 0 500,000 -100 % 0

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ดานการกูภัยเชิงเทคนิค หลักสูตร ดําน้ําขั้น
ตนสําหรับการกูภัย (Basic Rescue Diver)

0 0 635,000 -100 % 0

ฝึกอบรมใหความรูดานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

0 0 220,000 -100 % 0

เพิ่มศักยภาพการเรียนรูเครื่องมือและเครื่อง
จักรกลดานสาธารณภัย

0 0 0 100 % 370,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:40 หนา : 31/167

Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สงเสริมการมีสวนรวม ดานการอนุรักษ์ 
ป้องกันและ แกไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

0 0 0 100 % 194,000

สงเสริมความรวมมือในการดําเนินงาน
ป้องกันและสรางความปลอดภัยจากการจม
น้ํา  หลักสูตร ครูสอนลอยตัวและวายน้ํา
เพื่อเอาชีวิตรอด (Floating and 
Swimming Survival Instructor Training 
Course : F.S.S.I)

0 0 400,000 0 % 400,000

เสริมสรางความปลอดภัยในเด็กและ
เยาวชนจากอุบัติเหตุบนทองถนน

0 0 124,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,436,256.75 1,541,104.2 2,934,740 3,665,000
รวมงบดําเนินงาน 2,436,256.75 1,541,104.2 2,934,740 3,665,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,436,256.75 1,541,104.2 2,934,740 3,665,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,985,670.5 10,352,534.42 22,602,970 12,967,960

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 7,653,527 7,877,561 10,508,540 11.81 % 11,749,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

166,320 133,851 268,490 -32.96 % 180,000
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เงินประจําตําแหนง 151,980 99,000 365,200 -7.67 % 337,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,233,537 4,229,469 5,139,360 -19.76 % 4,124,010

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 146,415 123,090 145,650 -20.85 % 115,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,351,779 12,462,971 16,427,240 16,505,570
รวมงบบุคลากร 12,351,779 12,462,971 16,427,240 16,505,570

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 416,980 473,520 500,000 0 % 500,000

คาเชาบาน 240,500 276,100 372,000 12.9 % 420,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 91,700

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 152,706.75 130,220 97,100 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 810,186.75 879,840 969,100 1,011,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,740,395.69 1,726,901.04 3,317,000 -54.78 % 1,500,000

สงเสริมภาษาสูการคา 0 0 0 100 % 500,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 396,928 225,665.8 0 0 % 0

03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย" 

149,100 0 0 0 % 0

04 โครงการสรางสังคมแหงการอานและ
การเรียนรูสูศตวรรษที่ 21

0 89,035 0 0 % 0

05 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับ
เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย

86,800 0 0 0 % 0

06 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุน
เยาว์

179,706 169,006 0 0 % 0

07 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

254,251 0 0 0 % 0

08 โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพื่อ
นอง"

98,850 0 0 0 % 0

10 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 719,077 0 0 0 % 0

14 โครงการลานคนรักการอาน 18,950 0 0 0 % 0

15 โครงการสรางสังคมแหงการอานหนังสือ 38,871 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,140,000 -56.14 % 500,000

แชร์ริ่งเซนเตอร์  (Sharing center) 0 0 0 100 % 700,000
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ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาการศึกษาของ อปท. ในเขตจังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 116,200

สรางสังคมแหงการอานและการเรียนรูสู
ศตวรรษที่ 21

0 0 0 100 % 95,000

หองเรียนโรงเรียน อบจ.เชียงราย กระจายสู
หองเรียนทองถิ่น

0 0 0 100 % 1,006,050

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 415,057 285,734.11 500,000 -60 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 4,097,985.69 2,496,341.95 4,957,000 4,617,250
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 330,080 437,995 400,000 -50 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 65,026 59,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 499,954 399,990 380,000 -47.37 % 200,000

วัสดุกอสราง 294,628.28 227,967.95 3,073,000 -96.75 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 6,400 310,000 -93.55 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 465,835.88 410,576.72 540,000 -94.44 % 30,000

วัสดุการเกษตร 15,750 85,760 250,000 -88 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 13,440 0 0 % 0

วัสดุกีฬา 49,880 49,875 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,440 99,540 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,800,594.16 1,790,544.67 5,163,000 790,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 121,711.83 77,876.54 250,000 -60 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 96,046.43 36,367.31 50,000 -20 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,475.75 14,025.49 30,000 -46.67 % 16,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 104,819.34 111,451.2 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 343,053.35 239,720.54 450,000 276,000
รวมงบดําเนินงาน 7,051,819.95 5,406,447.16 11,539,100 6,694,950

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 โต๊ะทํางานเหล็กพรอมลิ้นชัก 37,800 0 0 0 % 0

01 พัดลมโคจรติดผนัง 0 36,640 0 0 % 0

02 เกาอี้ทํางาน 23,800 0 0 0 % 0

02 เกาอี้เอนกประสงค์ 0 180,000 0 0 % 0

04 เกาอี้สํานักงาน 55,600 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

0 0 501,600 -100 % 0

โต๊ะอาหารพรอมที่นั่ง 0 0 0 100 % 67,000

มานั่งสนามอัลลอยด์แบบมีพนักพิง 0 0 0 100 % 40,000
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 629,600 0 0 0 % 0

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 1,027,200 0 0 0 % 0

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 237,000 84,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อค 0 1,590 0 0 % 0

02 เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแคลมป์
มิเตอร์

0 2,490 0 0 % 0

03 ตูลําโพงอเนกประสงค์ 0 11,580 0 0 % 0

04 ตูลําโพง 0 10,380 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 41,900 0 0 % 0

เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ชอง (DVR) 0 0 97,300 -100 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0 0 30,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

01 เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 23,600 0 0 0 % 0

01 เครื่องตัดหญาแบบขอออน 0 21,500 0 0 % 0
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02 เครื่องทําน้ําเย็นแบบถังเดี่ยว 11,000 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญา แบบขอออน 0 0 0 100 % 32,700

เครื่องตัดหญา แบบนั่งขับ 0 0 0 100 % 170,000

เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

01 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 5,450 0 0 0 % 0

01 สวานไขควงไรสาย 0 9,750 0 0 % 0

02 แทนตัดไฟเบอร์ 3,800 0 0 0 % 0

02 สวานกระแทก 0 8,450 0 0 % 0

03 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 5,500 0 0 0 % 0

03 เครื่องเป่าลม 0 21,600 0 0 % 0

04 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3,850 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

01 บันไดอลูมิเนียมแบบป้องกันไฟดูด 0 8,290 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก 0 0 0 100 % 225,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,064,200 438,670 1,493,500 570,700
รวมงบลงทุน 2,064,200 438,670 1,493,500 570,700
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดเชียงราย

0 300,000 0 0 % 0

02 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดเชียงราย

200,000 0 0 0 % 0

02 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

0 584,600 0 0 % 0

03 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 150,000 360,000 0 0 % 0

04 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

0 300,000 0 0 % 0

04 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 150,000 0 0 0 % 0

05 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

600,000 0 0 0 % 0

อุดหนุน โรงเรียนแมจันวิทยาคม ตาม
โครงการปรับปรุงหองสมุดเพื่อการศึกษายุค
ใหม

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตาม
โครงการเปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 450,000 -100 % 0
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อุดหนุน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย 
ปี 2564

0 0 300,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

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

500,000 500,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

จัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์
ครั้งที่ 14 ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 500,000

พัฒนาการเรียนรูสามเณรเพื่อบูรณาการสู
ชุมชน

0 0 0 100 % 300,000

อบรมพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสใน
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 700,000

อบรมพัฒนาศักยภาพผูเรียนภาษาบาลี 0 0 0 100 % 350,000

รวมเงินอุดหนุน 1,600,000 2,044,600 950,000 1,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,600,000 2,044,600 950,000 1,850,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 23,067,798.95 20,352,688.16 30,409,840 25,621,220
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,022,720 1,104,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา อาหารกลางวัน

0 0 1,328,000 42.77 % 1,896,000

รวมค่าใช้สอย 1,022,720 1,104,000 1,328,000 1,896,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 908,300

คาอาหารเสริม (นม) 429,171.8 526,926.52 668,753 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 429,171.8 526,926.52 668,753 908,300
รวมงบดําเนินงาน 1,451,891.8 1,630,926.52 1,996,753 2,804,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ 0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,451,891.8 1,630,926.52 1,996,753 3,104,300
งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 24,562,983 25,402,672.42 32,811,300 21.04 % 39,714,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 790,800 214.13 % 2,484,120

เงินวิทยฐานะ 1,708,684 2,290,633.33 2,638,800 50.93 % 3,982,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 11,762,046 14,483,188 15,950,140 8.65 % 17,330,510

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 250,010 249,875 253,220 3.19 % 261,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 38,283,723 42,426,368.75 52,444,260 63,773,110
รวมงบบุคลากร 38,283,723 42,426,368.75 52,444,260 63,773,110

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 166,580 94,400 200,000 0 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 166,580 94,400 200,000 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

10,078,000 10,887,000 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 12,320,000 -67.53 % 4,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

4,230,000 6,750,000 0 0 % 0

02 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

19,450,859 21,211,900 0 0 % 0

03 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

2,379,197 2,338,721 0 0 % 0

04 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 199,750 199,800 0 0 % 0

05  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 1,196,777 1,196,270 0 0 % 0

06  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 1,073,788 0 0 0 % 0

07 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

296,700 298,752 0 0 % 0
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08 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 700,000 692,010 0 0 % 0

09 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 499,955 769,240 0 0 % 0

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 360,000 360,000 0 0 % 0

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 150,000 0 0 % 0

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 126,750 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 2,500,000 0 % 2,500,000

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

0 0 0 100 % 26,062,900

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(จํานวน 22 กิจกรรมยอย)

0 0 24,725,526 -100 % 0

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
แขงขันกีฬาเพื่อสูความเป็นเลิศ

0 0 0 100 % 1,200,000
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สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
จัดสวัสดิการอาหารประจําวันและอาหาร
เสริมนักเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศดาน
กีฬา(รูปแบบนักเรียนอยูประจํา)

0 0 7,725,000 -12.62 % 6,750,000

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
ตลาดนัดวิชาการ 
โรงเรียนองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 160,400 -100 % 0

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
ประกันคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

0 0 800,000 0 % 800,000

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
เปิดโลกทัศน์เรียนรูนอกสถานที่

0 0 158,000 127.85 % 360,000

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการประเภทตางๆ ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ

0 0 0 100 % 1,200,000

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
สงเสริมและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียม
ความพรอมสูการเรียนระดับอุดมศึกษา

0 0 300,000 0 % 300,000

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โรงเรียน อบจ.เชียงราย สูความเป็นเลิศ

0 0 300,000 133.33 % 700,000
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รวมค่าใช้สอย 40,465,026 44,980,443 48,988,926 43,872,900
รวมงบดําเนินงาน 40,631,606 45,074,843 49,188,926 44,072,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 387,000 0 0 % 0

01 โต๊ะทํางานพรอมเกาอี้
170,000 0 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 0 0 0 100 % 15,200

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน

0 0 259,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 0 100 % 75,900

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 23,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

01 โต๊ะเอนกประสงค์
348,600 0 0 0 % 0

02 เกาอี้นักเรียน
282,240 0 0 0 % 0

03 เกาอี้หองประชุม
1,380,000 0 0 0 % 0
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หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว 0 0 0 100 % 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล
19,000 0 0 0 % 0

01 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 22,900 0 0 % 0

02 กลองถายวีดีโอ
78,000 0 0 0 % 0

03 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
42,500 0 0 0 % 0

04 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
40,000 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 148,500 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0 0 0 100 % 33,600

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 0 0 0 100 % 184,200

กลองจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 0 0 0 100 % 51,600

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวน
สูง

0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

01 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
18,900 0 0 0 % 0
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01 ตูเย็น 0 7,490 0 0 % 0

02 เครื่องตัดแตงพุมไม
10,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 
2 ก๊อก

0 0 0 100 % 50,200

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อนวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 0 0 0 100 % 6,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 230,000 -40 % 138,000

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 0 0 600,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1

0 0 2,420,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,389,240 417,390 3,677,700 617,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 16 หอง
เรียน

0 0 1,442,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

01 โครงการปรับปรุงระบบแสงและเสียง
หองประชุมในอาคารเรียนของโรงเรียน
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

456,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 456,000 0 1,642,000 200,000
รวมงบลงทุน 2,845,240 417,390 5,319,700 817,200

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 81,760,569 87,918,601.75 106,952,886 108,663,210
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แกเด็กพิการใน
จังหวัดเชียงราย  ปี 2565

0 0 0 100 % 182,400

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 182,400
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 182,400

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 182,400
รวมแผนงานการศึกษา 106,280,259.75 109,902,216.43 139,359,479 137,571,130
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,243,000 572.82 % 8,363,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 63,500 243.94 % 218,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 305.71 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 310,050 678.52 % 2,413,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 89,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,658,550 11,254,800
รวมงบบุคลากร 0 0 1,658,550 11,254,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

คาเชาบาน 0 0 48,000 50 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 55,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:40 หนา : 50/167

Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 54,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 222,800 227,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 113,000 961.95 % 1,200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 35,000 471.43 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 148,000 1,780,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 210,000 138.1 % 500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 233.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 330,000 710,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 4,000 400 % 20,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,500 135.29 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 12,500 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 713,300 2,757,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรศัพท์แบบไรสาย 0 0 0 100 % 8,670

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 0 0 0 100 % 18,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบ
สอดแขน

0 0 0 100 % 140,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 0 0 100 % 6,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 217,070
รวมงบลงทุน 0 0 0 217,070

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 2,371,850 14,228,870
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการป้องกันโรคติดตอจังหวัด
เชียงราย

99,625 100,000 0 0 % 0

02 โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัด
เชียงราย

398,800 335,098 0 0 % 0

03 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา

287,400 159,574 0 0 % 0

04 โครงการใหความรูแกประชาชนในการ
ดูแล
สุขภาพไตของตนเอง

292,597 283,420 0 0 % 0

05 โครงการใหความรูแกประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

299,998 298,450 0 0 % 0

06 โครงการเตรียมนองสูโลกกวางอยางมั่น
ใจ

349,725 0 0 0 % 0

06 โครงการอบรมเครือขายอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

0 968,020 0 0 % 0
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07 โครงการอบรมผูนําเสริมสรางชุมชนดาน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

247,000 900,300 0 0 % 0

08 โครงการอบรมแกนนําหมูบานจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย

2,992,500 2,348,470 0 0 % 0

09 โครงการอบรมพัฒนา การสงเสริม
สุขภาพดาน
การออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย

298,660 1,808,290 0 0 % 0

10 โครงการอบรมเครือขายอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

949,100 0 0 0 % 0

การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ
การถายโอนโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ
ตําบลใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 1,000,000

การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ
ในดานการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบงานดาน
การแพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 500,000

การสงเสริมความรูและทักษะ ในดานการสง
เสริมการพัฒนาการ
ทั้งดานรางกาย และจิตใจในวัยเด็ก

0 0 0 100 % 400,000

เตรียมนองสูโลกกวางอยางมั่นใจ 0 0 290,000 -100 % 0

ป้องกันโรคติดตอจังหวัดเชียงราย 0 0 100,000 -100 % 0

ป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย 0 0 400,000 -100 % 0
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สรางเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
บูรณาการ
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 3,000,000

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา

0 0 300,000 -100 % 0

ใหความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

0 0 300,000 -100 % 0

ใหความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ไตของตนเอง

0 0 300,000 -100 % 0

อบรมแกนนําหมูบานจัดการสุขภาพ จังหวัด
เชียงราย

0 0 2,000,000 -100 % 0

อบรมเครือขายอาหารปลอดภัย จังหวัด
เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

อบรมผูนําเสริมสรางชุมชนดานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ
.เชียงราย

0 0 250,000 -100 % 0

อบรมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพดานการ
ออกกําลังกาย จ.เชียงราย

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,215,405 7,201,622 4,740,000 4,900,000
รวมงบดําเนินงาน 6,215,405 7,201,622 4,740,000 4,900,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ

100,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และการทํา
งานของหัวใจ

0 0 0 100 % 140,000

จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และการทํา
งานของหัวใจ

0 0 0 100 % 140,000

จัดซื้อหัวตอสําหรับการตัดกระดูกแบบสาย
ขนาดใหญ  (Large Sagittal Saw)

0 0 0 100 % 130,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000 0 0 410,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 410,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 6,315,405 7,201,622 4,740,000 5,310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 6,315,405 7,201,622 7,111,850 19,538,870

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการเสริมพลังคนพิการ ผูดูแลคน
พิการ และองค์กรดาน
คนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง

663,004 0 0 0 % 0

01 โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กร
ดานคนพิการใหมีศักยภาพ
และความเขมแข็ง

0 208,484 0 0 % 0

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับคนพิการและผู
ดอยโอกาสจังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 3,500,000

พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี และครอบครัว
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 6,500,000
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สงเคราะห์ชวยเหลือผูดอยโอกาสและผู
ประสบความเดือดรอน ทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 100,000

เสริมสรางเครือขายอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 663,004 208,484 0 11,000,000
รวมงบดําเนินงาน 663,004 208,484 0 11,000,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 663,004 208,484 0 11,000,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 663,004 208,484 0 11,000,000

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
(All In One Solar Street Light)

0 6,993,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,993,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสรางระบบไฟสองสวางสนามกีฬา
อําเภอเวียงเชียงรุง ม.6 ต.ทุงกอ 
อ.เวียงเชียงรุงจ.เชียงราย

0 497,000 0 0 % 0

ติดตั้งโคมไฟถนน (LED) ในถนนที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  เชื่อมระหวาง ม.14
 ต.เทอดไทย - ม.11 
ต.แมฟ้าหลวง อ.แมฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,470,000
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ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  เชื่อมระหวาง ม.2,5
 ต.แมสลองใน - ม.12 
ต.เทอดไทย อ.แมฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 980,000

ติดตั้งป้ายชื่อสายทาง ป้ายสิ้นสุดสายทาง
และป้ายสายทาง ถนนที่อยูในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ติดตั้งแผงวงจรควบคุมการจายกระแสไฟฟ้า
หลัก สําหรับสวนไมงามริมน้ํากก

0 0 0 100 % 497,000

ติดตั้งแผงวงจรควบคุมการจายกระแสไฟฟ้า
หลักสําหรับขวงวัฒนธรรมลานนาและอา
เซียน

0 0 0 100 % 310,000

ติดตั้งอุปกรณ์เตือน บอกทางและอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยในถนนที่อยูในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงราย แหงที่ 2 ต.สันทราย อ
.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 497,000 1,500,000 3,757,000
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รวมงบลงทุน 0 7,490,000 1,500,000 3,757,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 7,490,000 1,500,000 3,757,000

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ขวงวัฒนธรรมเมืองเทิง 
(ระยะที่ 4) ม.1 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 3,000,000 -100 % 0

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณอาคาร
ศูนย์สุขภาวะชุมชนประจําอําเภอเวียงเชียง
รุง ม.11 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงสวนมิตรภาพแมสาย ม.6 ต.แมสาย 
อ.แมสายจ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม
.4 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย

0 0 3,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 6,500,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 6,500,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 6,500,000 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 โครงการกําจัดขยะของเสียอันตราย 0 499,878.43 0 0 % 0

กําจัดขยะของเสียอันตราย 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกําจัดขยะของเสียอันตราย 499,876.72 0 0 0 % 0

รวบรวม และขนยายขยะอันตราย "ทองถิ่น
เชียงราย 
สรางสรรค์ รวมกันกําจัดขยะอันตราย"

0 0 0 100 % 750,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการการจัดการสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

0 1,817,356 0 0 % 0

01 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ
อยางยั่งยืน

400,000 0 0 0 % 0

02 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ
อยางยั่งยืน

0 249,420 0 0 % 0

02 โครงการเสวียนอัจฉริยะ 474,800 0 0 0 % 0

03 โครงการพัฒนาตนแบบการบริหาร
จัดการขยะระดับคลัสเตอร์

284,880 0 0 0 % 0
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โรงเรียนปลอดฝุ่น 0 0 0 100 % 200,000

อบรมเครือขาย การจัดการขยะมูลฝอย  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived 
Fuel : RDF)

0 0 0 100 % 99,500

อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ 0 0 300,000 -100 % 0

อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขายศูนย์
การเรียนรู ดานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 108,000

อบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก 0 0 0 100 % 508,000

รวมค่าใช้สอย 1,659,556.72 2,566,654.43 800,000 1,665,500
รวมงบดําเนินงาน 1,659,556.72 2,566,654.43 800,000 1,665,500

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางอาคารฝึกอบรมภายในศูนย์การ
เรียนรูและการบริหารจัดการขยะ องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0 0 1,800,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

02 ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 498,000 1,800,000 0
รวมงบลงทุน 0 498,000 1,800,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,659,556.72 3,064,654.43 2,600,000 1,665,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,659,556.72 10,554,654.43 10,600,000 5,422,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 6,958,730 7,504,013.65 7,819,480 -12.23 % 6,863,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

173,600 169,717 176,700 -61.97 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 121,100 117,096.77 142,400 -27.53 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,448,812 1,418,280 1,422,540 -14.84 % 1,211,400

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:40 หนา : 64/167

Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,180 36,420 53,070 -9.55 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,762,422 9,245,527.42 9,614,190 8,292,840
รวมงบบุคลากร 8,762,422 9,245,527.42 9,614,190 8,292,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

164,410,800 298,671,000 299,604,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 35,300 70,000 42.86 % 100,000

คาเชาบาน 422,283 584,500 832,500 8.11 % 900,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 0 100 % 60,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 95,800 156,059 95,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 164,928,883 299,446,859 300,601,700 1,060,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 542,120 315,300 733,200 -31.81 % 500,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 489,612 301,861.64 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 293,000 2.39 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,532.54 129,222.46 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,097,264.54 746,384.1 1,176,200 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 77,773 82,370 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,564 18,774 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 154,439.74 78,316.6 180,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 92,000 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,860 149,540 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 463,636.74 329,000.6 400,000 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 17,055.86 10,978.21 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,695.2 35,695.2 31,500 -36.51 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 52,751.06 46,673.41 51,500 40,000
รวมงบดําเนินงาน 166,542,535.34 300,568,917.11 302,229,400 2,180,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร (ระดับกลาง) 0 0 0 100 % 9,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 101,200

เต็นท์พับอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 27,000

โต๊ะพับสแตนเลส 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 68,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28หนา/นาที)

0 0 0 100 % 35,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 315,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 315,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 175,304,957.34 309,814,444.53 311,843,590 10,789,040
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการเชียงรายเมืองแหงนวัตกรรม
สรางสรรค์สังคมสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart 
City)

317,400 0 0 0 % 0

01 โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็ง ของครอบครัวอบอุน จังหวัด
เชียงราย

0 551,220 0 0 % 0

02 โครงการครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล 
(Smart Family)

136,451 0 0 0 % 0

02 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดหลักสูตรการพัฒนาชีวิตผูตอง
ขังดวยวิธีชุมชนบําบัด

0 193,150 0 0 % 0

03 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผูสูง
อายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

2,992,500 0 0 0 % 0

03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือขายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสา
สมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด

0 17,650 0 0 % 0
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04 โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนา
ความรู ทักษะการประกอบอาชีพใหกับกลุม
ผูสูงอายุ

498,400 0 0 0 % 0

04 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผูสูง
อายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัด
เชียงราย

0 1,745,892 0 0 % 0

05 โครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อ
สรางรายไดใหกับประชาชนจังหวัดเชียงราย

0 999,700 0 0 % 0

05 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

2,992,500 0 0 0 % 0

06 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
การประกอบอาชีพ
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดเชียงราย

191,600 0 0 0 % 0

06 โครงการสรางเครือขายองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ 
หวงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย "ตานภัยยา
เสพติด"

0 105,800 0 0 % 0

07 โครงการตลาดประชารัฐ 0 35,926 0 0 % 0

07 โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย

273,900 0 0 0 % 0

08 โครงการอบรมใหความรูดานการบัญชี
ของกลุมพัฒนาสตรี
และกลุมอาชีพ

67,860 0 0 0 % 0
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08 อบรมเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน 0 468,300 0 0 % 0

09 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย

0 2,482,460 0 0 % 0

09 โครงการอบรมเพิ่มมูลคาผูผลิตผาใหแก
กลุมอาชีพผาจังหวัดเชียงราย

273,000 0 0 0 % 0

10 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
สมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

0 915,800 0 0 % 0

11 โครงการอบรมใหความรูกฎหมายแก
ประชาชน

186,350 0 0 0 % 0

12 โครงการคายเรียนรูอยางมีสติหางไกล
ยาเสพติด

72,000 0 0 0 % 0

12 โครงการสงเสริมการสรางเครือขายใน
การพัฒนาทองถิ่น

0 722,800 0 0 % 0

13 โครงการสรางเครือขายองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย
และสถานพินิจสานใจ หวงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย 
"ตานภัยยาเสพติด"

151,670 0 0 0 % 0

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือขายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสา
สมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด

232,250 0 0 0 % 0
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15 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู
เสพยาเสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผูตองขังดวยวิธีชุมชนบําบัด

200,000 0 0 0 % 0

16 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เชื่อม
โยงกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามวิธี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

94,800 0 0 0 % 0

17 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

924,360 0 0 0 % 0

18 โครงการสงเสริมการใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

917,820 0 0 0 % 0

19 โครงการสงเสริมความรูความเขาใจใน
สิทธิหนาที่ของประชาชน

950,720 0 0 0 % 0

20 โครงการสงเสริมการสรางเครือขายใน
การพัฒนาทองถิ่น

619,690 0 0 0 % 0

การจัดงานออกแบบ เพื่อความยั่งยืน
เชียงราย 2021  (Chiang Rai 
Sustainable Design Week 2021)

0 0 0 100 % 650,000

โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสรางความเขม
แข็งของครอบครัวอบอุน จังหวัดเชียงราย

1,599,998 0 0 0 % 0

ตลาดประชารัฐ 0 0 180,000 233.33 % 600,000
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ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผล
ผลิตเพื่อพัฒนาเป็นแหลงผลิตสินคาคุณภาพ
ปลอดภัยไดมาตรฐานและการตลาดขาว
แบบบูรณาการ

0 0 800,000 -100 % 0

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี จ
.เชียงราย

0 0 2,000,000 -100 % 0

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสูมาตรฐานสากล

0 0 0 100 % 3,000,000

พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

0 0 1,000,000 -100 % 0

พัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพ ให
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 5,000,000

พัฒนาสตรีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวอบอุน 
จังหวัดเชียงราย

0 0 1,600,000 -100 % 0

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวและดานสื่อประชาสัมพันธ์

0 0 0 100 % 500,000

ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด 
หลักสูตรการพัฒนาชีวิตผูตองขังดวยวิธี
ชุมชนบําบัด

0 0 200,000 -100 % 0

มหกรรมกาดนัดของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชน 0 0 0 100 % 1,000,000

รานคาออนไลน์สาธิตเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเชียงราย

0 0 0 100 % 1,000,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:40 หนา : 72/167

Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สงเสริมทักษะชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน ใน
การแกไขปัญหาสังคมภายในครอบครัว

0 0 0 100 % 1,000,000

สรางเครือขายองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายและสถานพินิจสานใจ หวงใยเด็ก
และเยาวชนเชียงราย "ตานภัยยาเสพติด"

0 0 200,000 -100 % 0

อบรมการพัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
จ.เชียงราย

0 0 2,000,000 -100 % 0

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 240,000

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด

0 0 240,000 -100 % 0

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามวิถีการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 13,693,269 8,238,698 8,220,000 13,290,000
รวมงบดําเนินงาน 13,693,269 8,238,698 8,220,000 13,290,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสรางอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระราชดําริ
ประจําอําเภอแมสาย หมูที่ 3 เขต ทต.แม
สายมิตรภาพ อ.แมสาย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ทต.แมสาย 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

0 824,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 824,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 824,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

450,000 450,000 0 0 % 0

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่า
เป้า

0 200,000 0 0 % 0

04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 0 200,000 0 0 % 0

05 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน 0 100,000 0 0 % 0

06 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม
สรวย

0 280,000 0 0 % 0
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07 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว 0 95,000 0 0 % 0

08 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง 0 300,000 0 0 % 0

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสราง
ความเป็นผูนํารักสถาบันพิทักษ์ชุมชน

0 0 0 100 % 442,800

รณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
(To be Number One) จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 450,000

อุดหนุน ที่ทําการปกครอง อ.แมจัน ตาม
โครงการจัดงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 6

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุน ที่ทําการปกครอง อ.เวียงป่าเป้า 
ตามโครงการ 113 ปี ของดีเวียงป่าเป้า

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด (To be Number 
One) จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

0 0 450,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สงเสริมสุขภาพพลานามัยกลุมพัฒนาสตรี 0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 450,000 1,625,000 850,000 1,192,800
รวมงบเงินอุดหนุน 450,000 1,625,000 850,000 1,192,800
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

01 โครงการศึกษาพัฒนาสินคาภายในศูนย์
แสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่น
พญามังราย) ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0 299,978 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 299,978 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 299,978 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 14,143,269 10,987,676 9,070,000 14,482,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 189,448,226.34 320,802,120.53 320,913,590 25,271,840

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,487,680 3,802,160 4,030,800 0.09 % 4,034,390

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 249,420 278,850 281,700 -19.06 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,737,100 4,081,010 4,312,500 4,262,390
รวมงบบุคลากร 3,737,100 4,081,010 4,312,500 4,262,390
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

0 77,500 0 0 % 0

สงเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการอบรมเชิงสรางสรรค์ชวงปิด
ภาคเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย

47,285 0 0 0 % 0

02 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

490,575 444,175 0 0 % 0

03 โครงการวันเด็กแหงชาติ 198,000 199,000 0 0 % 0

04 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 298,720 0 0 0 % 0

05 โครงการแขงขัน อบจ.เชียงรายมินิ
มาราธอน

0 299,900 0 0 % 0
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05 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน
ระดับอําเภอ เพื่อสรางความเขมแข็งและ
เชื่อมโยงเครือขาย

179,356 0 0 0 % 0

06 โครงการอนุบาลฟันน้ํานม 97,225 99,800 0 0 % 0

07 โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย 0 366,020 0 0 % 0

07 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน 
และประชาชน

73,750 0 0 0 % 0

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

299,700 0 0 0 % 0

09 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย 1,498,145 0 0 0 % 0

การแขงขัน "อบจ.เชียงราย  E - Sport" 0 0 0 100 % 500,000

การแขงขันกีฬาวูดบอล  อบจ.เชียงราย 0 0 0 100 % 400,000

กีฬาเยาวชนเงินลาน 0 0 0 100 % 1,000,000

กีฬาและนันทนาการผูสูงอายุจังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 300,000

แขงขันกีฬาเปตอง อบจ.เชียงราย 0 0 0 100 % 50,000

คาพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา อบจ.เชียงราย 0 0 12,000 -100 % 0

มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 100 % 500,000

วันเยาวชนแหงชาติ 0 0 300,000 -100 % 0
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สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

อนุบาลฟันน้ํานม 0 0 100,000 -100 % 0

อบรมเชิงสรางสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

0 0 50,000 -100 % 0

อบรมพัฒนาเครือขายเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

0 0 350,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 40,340 950,000 0 % 950,000

รวมค่าใช้สอย 3,182,756 1,526,735 2,362,000 3,800,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,131,218.73 1,739,252.46 2,500,000 -40 % 1,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 420,188.3 18,467.81 500,000 -94 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,685.92 2,321.9 20,000 -50 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,158.97 8,988 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,572,251.92 1,769,030.17 3,045,000 1,555,000
รวมงบดําเนินงาน 5,755,007.92 3,295,765.17 5,407,000 5,355,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสับยอยเอนกประสงค์ พรอมมอเตอร์ 0 0 148,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 33,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์กอสราง

รถเข็นลอคู 0 0 7,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ 0 0 29,200 -100 % 0

รถปั่นหญา แบบนั่งขับ 0 0 95,230 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 0 0 444,157 -100 % 0

แป้นบาสเก็ตบอล 0 0 92,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 869,887 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสรางรั้วรอบสนามฟุตซอล 0 498,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

01 ปรับปรุงสนามยิงปืน 0 198,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 696,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 696,000 869,887 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย 7,000,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 7,000,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 7,000,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 16,492,107.92 8,072,775.17 10,589,387 9,617,390
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,610,629 2,000,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการของเลนพื้นบานลานนาจากอุย
สูหลาน

167,495 163,535 0 0 % 0

02 โครงการจัดทําฐานขอมูลดานศาสนา 
วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีทองถิ่น

0 300,000 0 0 % 0

02 โครงการมวนอกมวนใจ๋เลนดนตรีปื้น
เมือง

299,034 0 0 0 % 0
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03 โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญา
มังราย

949,000 0 0 0 % 0

04  โครงการขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ลานนาและอาเซียน

2,996,610 0 0 0 % 0

04 โครงการขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ลานนาชาติพันธุ์และอาเซียน

0 2,995,000 0 0 % 0

05  โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปี 
2561

189,500 0 0 0 % 0

05 โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 0 191,500 0 0 % 0

06 โครงการงานราชพิธี งานรัฐพิธีของ
จังหวัด

8,013,528.33 0 0 0 % 0

07  โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจาอาวาส
ทุกวัดใน จ.เชียงราย

299,975 299,975 0 0 % 0

08  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

571,219 0 0 0 % 0

09 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2562

249,400 0 0 0 % 0

10  โครงการสลานอยแหงลานนา 134,371 133,783 0 0 % 0

11  โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา 190,000 0 0 0 % 0
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12 โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีทองถิ่น

300,000 0 0 0 % 0

13 โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาลานนา 421,998 0 0 0 % 0

ขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลานนา 
ชาติพันธุ์และอาเซียน

0 0 3,000,000 -100 % 0

ของเลนพื้นบานลานนาจากอุยสูหลาน 0 0 200,000 -100 % 0

จัดทําฐานขอมูลดานศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีทองถิ่น

0 0 300,000 0 % 300,000

นิทรรศการขวงศึกษาสูการแสดง แสงสีแหง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงราย

0 0 0 100 % 1,000,000

ฟื้นฟูและสืบสานภาษาลานนา 0 0 225,000 0 % 225,000

ภูมิปัญญาหมอเมืองลานนา 0 0 0 100 % 200,000

มวนอกมวนใจ๋เลนดนตรีปื้นเมือง 0 0 300,000 -100 % 0

มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบานลานนา 0 0 0 100 % 500,000

สงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา 0 0 120,000 316.67 % 500,000

สลานอยแหงลานนา 0 0 150,000 -100 % 0

สวนสมุนไพรเพื่อชีวิต พิชิตความพอดี สูวิถี
พอเพียง

0 0 200,000 -100 % 0

อบรมสัมนาผูปฏิบัติงาน ดานศาสนพิธี 0 0 0 100 % 300,000
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อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจา
อาวาสทุกวัดใน จ.เชียงราย

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,782,130.33 6,694,422 6,795,000 3,025,000
รวมงบดําเนินงาน 14,782,130.33 6,694,422 6,795,000 3,025,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

02 ปรับปรุงขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลาน
นา และอาเซียน

899,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 899,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 899,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

01 อุดหนุนเทศบาลตําบลดอนศิลา อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

99,000 0 0 0 % 0

02 อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

100,000 0 0 0 % 0

03 อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ
.เชียงราย

300,000 0 0 0 % 0
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05 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเทอด
ไทย อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0 100,000 0 0 % 0

06 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแม
สลองใน อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0 100,000 0 0 % 0

งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ แมสาย ครั้งที่ 
8

0 0 0 100 % 1,000,000

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําปี 2565 0 0 0 100 % 197,120

จัดงานไหวสาพระเจาสองสี ประจําปี 2565 0 0 0 100 % 100,000

สงเสริมการทองเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น นคร
เชียงราย : สืบสานประเพณีโลชิงชาอาขา 
(บองฉองตุ๊)  ชาติพันธุ์นครเชียงราย

0 0 0 100 % 150,000

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุจอมจอ อําเภอเทิง (หนึ่งในพระ
ธาตุ เกาจอมของจังหวัดเชียงราย)

0 0 0 100 % 100,000

สงเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ

0 0 0 100 % 200,000

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุน ทต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย ตาม
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

0 0 100,000 -100 % 0
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อุดหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง ตามโครงการ
จัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว อําเภอเทิง 
ครั้งที่ 18 "ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 
2564"

0 0 300,000 -100 % 0

อุดหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง ตามโครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุจอมจอ อําเภอเทิง (หนึ่งในพระ
ธาตุเกาจอมของจังหวัดเชียงราย)

0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอย
หลวง

100,000 100,000 0 0 % 0

02 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอย
หลวง

100,000 100,000 0 0 % 0

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 100,000 0 0 0 % 0

04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 300,000 100,000 0 0 % 0

05 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญา
เม็งราย

200,000 0 0 0 % 0

06 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญา
เม็งราย

100,000 100,000 0 0 % 0

07 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญา
เม็งราย

100,000 0 0 0 % 0
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07 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0 300,000 0 0 % 0

09 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

300,000 0 0 0 % 0

งานประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงแสน 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 300,000

งานลอยกระทง "ป๋าเวณียี่เป็งเมืองเชียง
แสน" ประจําปี 2564

0 0 0 100 % 200,000

ประเพณีไหวสาพญามังราย ประจําปี 2565 0 0 0 100 % 100,000

สืบสานประเพณีนมัสการ และสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุน ที่ทําการปกครอง อ.พญาเม็งราย 
ตามโครงการประเพณีไหวสาพญามังราย 
ประจําปี 2564

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุน ที่ทําการปกครอง อ.แมจัน ตาม
โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผา

0 0 300,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พญาเม็งราย 
ตามโครงการขวงวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้น
บาน อําเภอพญาเม็งราย ประจําปี 2564

0 0 100,000 -100 % 0
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อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี 2564

0 0 300,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งานบวงสรวงสักการะ และสืบชะตาแมน้ํางา
ว  อําเภอเวียงแกน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

0 0 0 100 % 67,000

จัดงานบุญเดือน 4 ประเพณี บุญผะเหวด 
อําเภอเทิง

0 0 0 100 % 100,000

จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ํา พระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ในอําเภอแมลาว

0 0 0 100 % 140,000

จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ํา พระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์อําเภอเทิง เนื่องในวันวิสาขบูชา

0 0 0 100 % 200,000

จัดงานโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมลานนา 0 0 0 100 % 100,000

อบรมเชิงปฏิบัติการการปั้น และพิมพ์ลาย สี
สรรปั้นลาย เวียงกาหลง

0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

01 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0 200,000 0 0 % 0

01 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แมฟ้าหลวง 100,000 0 0 0 % 0

02 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 0 100,000 0 0 % 0

02 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แมฟ้าหลวง 200,000 0 0 0 % 0
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04 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 100,000 0 0 0 % 0

05 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 200,000 100,000 0 0 % 0

06 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 500,000 0 0 0 % 0

07 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 100,000 0 0 0 % 0

08 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 300,000 0 0 0 % 0

09 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 100,000 0 0 0 % 0

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ ตาม
โครงการจัดงานแสดง "ภาพเกาเลาเรื่อง
เมืองเชียงของ"

0 0 150,000 -100 % 0

อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ.เทิง ตาม
โครงการจัดงานขวงมหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะการแสดงและ
เผยแพรวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ์อําเภอเทิง

0 0 300,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง ตามโครงการ
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ําพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์อําเภอเทิง เนื่องในวันวิสาขบูชา

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง ตามโครงการ
จัดงานโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมลานนา

0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,499,000 1,300,000 2,050,000 3,654,120
รวมงบเงินอุดหนุน 3,499,000 1,300,000 2,050,000 3,654,120

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 19,180,130.33 7,994,422 8,845,000 6,679,120
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
บุคลากรดานการทองเที่ยวและดานสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย

0 360,400 0 0 % 0

01 โครงการอบรมใหความรูทักษะการใช
งานแอพพลิเคชั่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
การทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย

239,880 0 0 0 % 0

02 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเพื่อทําหนาที่มัคคุเทศก์
อาสา

0 781,075 0 0 % 0

02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
บุคลากรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

290,470 0 0 0 % 0

03 โครงการพัฒนาและสงเสริมดานการ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย

3,369,134 0 0 0 % 0
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03 โครงการมหกรรมไมดอกอาเซียน
เชียงราย

0 28,990,000 0 0 % 0

ดอกไมเจ็ดสีที่ริมโขง 0 0 0 100 % 3,000,000

ดอกไมแหงทองทุงรองหลอด 0 0 0 100 % 3,000,000

ทุงดอกไมแหงความทรงจํา 0 0 0 100 % 3,000,000

มหกรรมไมดอกอาเซียนเชียงราย 0 0 34,965,000 -12.77 % 30,500,000

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ 
ประติมากรรมสรางสรรค์

0 0 0 100 % 9,500,000

หนาวนี้ที่เวียงเทิง ตอนดอกผีเสื้อโบยบิน 0 0 0 100 % 3,000,000

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
เพื่อทําหนาที่มัคคุเทศก์อาสา

0 0 796,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,899,484 30,131,475 35,761,500 52,000,000
รวมงบดําเนินงาน 3,899,484 30,131,475 35,761,500 52,000,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางอาคารตลาดกลาง เพื่อการทอง
เที่ยวบานจอง  
ม.9 ต.โป่งผา อ.แมสาย  จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสรางป้ายประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยวโดยชุมชนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ม.9 ต.หัว
งม อ.พาน จ.เชียงราย

594,500 0 0 0 % 0

01 กอสรางรั้วคอนกรีตโดยรอบขวงศึกษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรมลานนา
และอาเซียน

0 498,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

02. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยหัวแมคํา 
หมูที่ 4 ต.แมสลองใน
อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุ จอมหมอกแกว 
ม.9  ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว  จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,000,000
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ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือเมืองเชียงราย วัด
พระธาตุดอยจอมทอง 
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,092,500 498,000 500,000 2,500,000
รวมงบลงทุน 1,092,500 498,000 500,000 2,500,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

01 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแม
สลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

100,000 100,000 0 0 % 0

02 อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลตับเตา 
อ.เทิง จ.เชียงราย

100,000 100,000 0 0 % 0

03 อุดหนุนเทศบาลตําบลแมสาย อ.แมสาย 
จ.เชียงราย

0 500,000 0 0 % 0

จัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว อําเภอเทิง 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 300,000

จัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 100,000

จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบาน
ที่บานหัวแมคํา ครั้งที่ 31 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 100,000
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จัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรมนับรอยปี
ของดี เมืองเทิง

0 0 0 100 % 300,000

เทศกาลโลชิงชากระทุงกระบอกไมไผ "บอ 
ฉอง ตุ๊"  
ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 100,000

วันลําไย กระทอนของดี ตําบลหวยสัก 0 0 0 100 % 100,000

สงเสริมการทองเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์
เมืองเชียงแสน

0 0 0 100 % 350,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน 200,000 0 0 0 % 0

02 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน 100,000 0 0 0 % 0

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่า
เป้า

100,000 0 0 0 % 0

04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย 100,000 0 0 0 % 0

05 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม
สรวย

280,000 0 0 0 % 0

114 ปี ของดีเวียงป่าเป้า 0 0 0 100 % 300,000

งานสี่เผาชาวดอยหลวง ครั้งที่ 14 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 100,000

จัดงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 7 0 0 0 100 % 200,000

จัดงานขาวหอมและของดี อําเภอป่าแดด 0 0 0 100 % 300,000
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จัดงานขาวใหม ปลามัน และมหกรรมของดี
อําเภอพาน  ประจําปี 2564

0 0 0 100 % 100,000

จัดงานเทศกาลสมโอและของดี อําเภอเวียง
แกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 200,000

แอว "Baan Dam"  ผอกาดวัฒนธรรมนาง
แล

0 0 0 100 % 200,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

จัดงาน "ขวงวัฒนธรรม ภาพเกา เลาเรื่อง
เชียงของ"

0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 980,000 700,000 0 2,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน 980,000 700,000 0 2,900,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,971,984 31,329,475 36,261,500 57,400,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 41,644,222.25 47,396,672.17 55,695,887 73,696,510

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 15,443,509 16,350,781.29 17,789,640 7.12 % 19,056,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

222,485 296,723 348,840 -29.14 % 247,200

เงินประจําตําแหนง 276,000 331,365 337,200 0 % 337,200
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คาจางลูกจางประจํา 658,980 695,640 741,360 4.01 % 771,120

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,885,319 16,661,774 20,462,400 6.39 % 21,770,630

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 449,317 906,800 1,283,900 5.35 % 1,352,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 27,935,610 35,243,083.29 40,963,340 43,535,530
รวมงบบุคลากร 27,935,610 35,243,083.29 40,963,340 43,535,530

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 2,500,000 -20 % 2,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 149,840 179,980 200,000 0 % 200,000

คาเชาบาน 655,702 741,906 900,000 -4.78 % 857,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 327,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 245,880 239,936 323,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,051,422 1,161,822 3,923,000 3,384,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,530,616.58 8,135,925.46 8,500,000 -43.53 % 4,800,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1,241,936.84 2,095,941.16 0 0 % 0

02 โครงการเพิ่มศักยภาพความรูความเขา
ใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมือง
รวม จังหวัดเชียงราย 

195,275 167,476 0 0 % 0

03 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรูความ
เขาใจทางดานการชาง 

0 157,360 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,618,320 -1.13 % 1,600,000

เพิ่มประสิทธิภาพความรู ความเขาใจทาง
ดานการชาง

0 0 139,000 -100 % 0

เพิ่มศักยภาพความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ผังเมืองรวม  จ
.เชียงราย

0 0 161,000 24.22 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,185,021.74 3,931,846.27 4,700,000 6.38 % 5,000,000

รวมค่าใช้สอย 13,152,850.16 14,488,548.89 15,118,320 11,600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 527,615.1 721,755 1,000,000 -60 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,209,036 1,729,975 2,330,000 -57.08 % 1,000,000

วัสดุงานบานงานครัว 280,430 99,903 100,000 0 % 100,000
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วัสดุกอสราง 34,393,111.57 45,634,584.33 45,221,776 40.31 % 63,452,789

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,474,877.3 2,539,027.5 3,000,000 -33.33 % 2,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,628,287.48 11,615,621.98 12,506,580 -20.04 % 10,000,000

วัสดุการเกษตร 1,148,480.1 736,855 1,000,000 400 % 5,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 999,930 999,975 1,000,000 -40 % 600,000

วัสดุสํารวจ 9,000 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 985,850 1,499,800 1,500,000 -33.33 % 1,000,000

รวมค่าวัสดุ 55,656,617.55 65,577,496.81 67,658,356 83,552,789
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 11,760.08 6,693.82 15,000 -20 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,091.99 21,272.66 66,700 0 % 66,700

รวมค่าสาธารณูปโภค 34,852.07 27,966.48 81,700 78,700
รวมงบดําเนินงาน 69,895,741.78 81,255,834.18 86,781,376 98,616,289

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01 ตูเก็บเอกสารรางเลื่อน (ฐานรางลอย) 0 135,000 0 0 % 0

เกาอี้จัดเลี้ยงพนักพิงทรงมงกุฎ 0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องโทรศัพท์แบบไรสาย 0 0 0 100 % 5,780
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) 18,000 บีทียู

0 0 0 100 % 118,400

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

0 0 0 100 % 19,500

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)

0 0 27,400 -100 % 0

ชุดโทรศัพท์สํานักงานไรสาย 0 0 0 100 % 8,900

ซุมเฉลิมพระเกียรติสําเร็จรูป
0 0 74,000 -100 % 0

โต๊ะพับหนาเมลามีนลายไม 0 0 54,000 -100 % 0

โต๊ะสแตนเลส 0 0 240,000 -100 % 0

รถเข็นของ 4 ลอ พื้นเหล็ก 0 0 0 100 % 5,100

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01 รถบรรทุก (ดีเซล) 0 3,069,000 0 0 % 0

01 รถบรรทุก (ดีเซล)
1,180,000 0 0 0 % 0

02 รถบรรทุก (ดีเซล) 
956,000 0 0 0 % 0

04 รถบรรทุก (ดีเซล) 
714,000 0 0 0 % 0
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05 รถบรรทุก (ดีเซล) 0 1,181,000 0 0 % 0

06 รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ลอ พรอม
อุปกรณ์พัฒนาบอบาดาล

0 5,179,990 0 0 % 0

เครื่องยนต์เบนซิน 0 0 16,000 -100 % 0

รถตัดกิ่งไมและตัดหญาไหลทาง
อเนกประสงค์

0 0 0 100 % 7,900,000

รถบดลอยาง 0 0 0 100 % 3,000,000

รถบดลอเหล็กคู สั่นสะเทือน 0 0 0 100 % 3,200,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 2,633,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ลอ 0 0 1,150,000 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ลอ 0 0 4,100,000 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ลอ ติดตั้งเครน
สลิง
พรอมชุดพัฒนาบอบาดาล

0 0 0 100 % 6,500,000

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0 0 64,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

01 เครื่องสูบน้ํา
46,000 0 0 0 % 0

01 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 36,000 0 0 % 0

เครื่องเป่าลม (แบบสะพายหลัง) 0 0 23,200 -100 % 0

เครื่องพนยา (แบบสะพายหลัง) 0 0 7,000 -100 % 0
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เครื่องเลื่อยยนต์ 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ํา (ซับเมิร์สสูบน้ํา) 0 0 0 100 % 19,250

เครื่องสูบน้ํา แบบแช (ไดโว) ไฟ 1 เฟส 
400 วัตต์

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ํา แบบแช (ไดโว) ไฟ 3 เฟส 
1,500 วัตต์

0 0 216,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 105,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาดใหญ 0 0 0 100 % 374,500

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 30,900

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 481,500 -100 % 0

ปัมบาดาล 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

01 เครื่องตบดิน 0 41,600 0 0 % 0

05 ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน
และแบบสูงกวามาตรฐาน

0 27,700 0 0 % 0

เครื่องเจาะคอนกรีตพรอมเครื่องยนต์
เบนซินและอุปกรณ์

0 0 220,000 -100 % 0

เครื่องเติมลมอัตโนมัติ ชนิดติดตั้งภายนอก 0 0 0 100 % 44,000

ชุดขุดเจาะบอบาดาล 0 0 74,280,800 -100 % 0

ชุดทดสอบ Filed Density 0 0 90,000 -100 % 0

ถังบรรจุปูนซีเมนต์ 0 0 500,000 -100 % 0
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ถังบรรจุยาง 0 0 500,000 -100 % 0

นั่งรานสําเร็จรูปพรอมอุปกรณ์สวนควบ 0 0 360,000 -100 % 0

บุงกี๋สําหรับตักผักตบชวา 0 0 80,000 -100 % 0

ปัมลมสายพาน 3 แรงมา 0 0 0 100 % 65,000

รถขุดตีนตะขาบ 0 0 4,800,000 -100 % 0

รถซอมบํารุงผิวจราจร 0 0 4,500,000 -100 % 0

รถบดอัดสั่นสะเทือน ลอเหล็กคู 0 0 2,700,000 -100 % 0

รถบรรทุกเททาย ขนาด 6 ลอ ติดตั้งเครน 0 0 4,000,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01 เครื่องบันทึกเสียง
6,900 0 0 0 % 0

01 ไมชักฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง 0 24,500 0 0 % 0

02 ชุดมอเตอร์สําหรับเสาไฮแมท
0 149,000 0 0 % 0

03 ชุดรอกสลิงดึงสายไฟ 0 6,200 0 0 % 0

04 คีมย้ําหางปลาไฮดรอลิค 0 5,300 0 0 % 0

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
17,000 0 0 0 % 0
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

0 0 0 100 % 8,900

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

01 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 18,900 0 0 0 % 0

01 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 113,400 0 0 % 0

02 เครื่องทําน้ําเย็น 0 3,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

01 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 12,600 0 0 0 % 0

01 สวานไฟฟ้าโรตารี่ 0 19,720 0 0 % 0

02 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
13,000 0 0 0 % 0

02 สวานไฟฟ้าไรสายแบบกระแทก
0 12,000 0 0 % 0

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 0 0 100 % 26,000

สวานไฟฟ้าไรสายแบบกระแทก พรอมชุด
ดอกสวาน

0 0 0 100 % 48,000

ครุภัณฑ์กีฬา

01 เครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติด
ตั้ง

0 391,727 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

01 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา 

0 48,600 0 0 % 0

01 สายวัดระดับน้ํา
6,500 0 0 0 % 0

02 เทปวัดระยะ 
9,800 0 0 0 % 0

03 กลองระดับ
34,000 0 0 0 % 0

04 ไมสตาฟท์วัดระดับ
6,700 0 0 0 % 0

กลองระดับ 0 0 68,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

04 เครื่องสํารองไฟฟ้า
20,000 0 0 0 % 0

05 โปรแกรมสรางแบบจําลอง 3 มิติ 0 196,880 0 0 % 0

05 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง 5,600 0 0 0 % 0

06 อุปกรณ์ควบคุมการจายไฟ (POE)
7,200 0 0 0 % 0
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07 อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 22,000 0 0 0 % 0

08 กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย
256,000 0 0 0 % 0

09 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแกวนําแสง 
Media Converter 14,800 0 0 0 % 0

10 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแกวนําแสง 
Media Converter 14,800 0 0 0 % 0

11 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 18,000 0 0 0 % 0

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่น ๆ

0 0 0 100 % 308,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 180,000 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร 
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 0 0 34,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 35,000
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ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 
(ขนาด 36U)

0 0 0 100 % 18,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

0 0 0 100 % 42,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

0 0 0 100 % 14,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 0 100 % 21,600

อุปกรณ์ควบคุมการจายไฟ (POE) 0 0 0 100 % 14,000

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 
ชอง

0 0 0 100 % 57,000

อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแกวนําแสง 
Media Converter (ตัวรับ)

0 0 0 100 % 26,600

อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแกวนําแสง 
Media Converter (ตัวสง)

0 0 0 100 % 26,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,379,800 10,640,617 99,080,500 24,605,030
รวมงบลงทุน 3,379,800 10,640,617 99,080,500 24,605,030

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 101,211,151.78 127,139,534.47 226,825,216 166,756,849
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.โชคชัย -  ม.8 ต.หนองป่ากอ 
อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 250,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 
ต.หนองป่ากอ - ม.11 ต.ปงนอย อ.ดอย
หลวง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,750,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ป่าซาง  
อ.เวียงเชียงรุง - ม.2 ต.โชคชัย  อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.หงาว -  ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.เทอดไทย -  
ม.2 ต.แมสลองใน อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,000,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.10 ต.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.2 ต.วาวี อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.เทอดไทย - ม.20 ต.แมสลอง
ใน อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.15 ต.ป่าหุง - ม.4 ต.เมืองพาน อ
.พาน จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.18 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.19 ต.เทอดไทย - ม.14 ต.แมสลอง
ใน อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.24 ต.เมืองพาน - ม.4 ต.สันติสุข อ
.พาน จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.แมพริก - 
ม.11 ต.เจดีย์หลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.หวยซอ - 
ม.13 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.มวงคํา - ม.8 ต.หัวงม อ.พาน 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.แมเปา -  ม.9 ต.ตาดควัน อ
.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 3,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.รอบเวียง - เขตเทศบาลนคร
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,823,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.สันทราย - 
ม.7 ต.ทาสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.ดอยฮาง - ม.8 ต.หวยชมภู อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.แมไร อ.แมจัน - ม.17 ต.แมฟ้า
หลวง อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6,8 ต.ทาก๊อ 
อ.แมสรวย - ม.14 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.13 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวาง ม.7 
ต.โรงชาง - ม.14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต
.แมลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,000,000
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กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.ป่าแดด -  ม.8 ต.ป่า
แงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

0 0 3,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.สันสลี - ม.1 ต.เวียง อ
.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,500,000

กอสรางศูนย์สงเสริมหัตถกรรมและกลุมผูสูง
อายุอําเภอเวียงแกน ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแกน 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,050,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.9 ต.เมืองชุม - 
ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 5,280,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต
.ศรีถอย อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,750,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 ต
.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,700,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 ต
.ป่าตึง อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,750,000
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กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต
.บานโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,300,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต
.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,700,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต
.ศรีค้ํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,700,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต
.ศรีถอย อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,200,000

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กม.11 ต
.ดงมะดะ อ.แมลาว  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,200,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.10 ต.แมกรณ์ - ม.21 ต.ป่าออ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 2,139,500 0 0 % 0
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01. กอสรางถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวางหมูที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย - หมูที่ 11 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1,455,000 0 0 0 % 0

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

0 988,000 0 0 % 0

02. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 19
ต.บานดู - เขตเทศบาลนครเชียงราย อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

497,000 0 0 0 % 0

03 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.4 ต.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม. 20 ต.วาวี อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย 

0 498,000 0 0 % 0

03. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 13
ต.แมยาว อ.เมืองเชียราย - หมูที่ 19 ต.ป่า
ตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

497,000 0 0 0 % 0
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04 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.12 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0 495,000 0 0 % 0

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

690,000 0 0 0 % 0

05. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียงราย - หมูที่ 2 ต.วา
วี อ.แมสรวย จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

06. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 
ต.หวยชมภู - หมูที่ 11 ต.แมกรณ์ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

499,000 0 0 0 % 0

07 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเชื่อมระหวาง ม.17 
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน จ
.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

07. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.ดอยฮาง - หมูที่ 8 ต.หวยชมภู อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

497,000 0 0 0 % 0
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08 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.5 ต.สันกลาง - ม.14
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

09 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.7 ต.แมคํา อ.แมจัน -
ม.15 ต.แมฟ้าหลวง อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

0 695,000 0 0 % 0

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

498,000 0 0 0 % 0

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.6 ต.แมไร - ม.5 
ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 989,000 0 0 % 0

10. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10
ต.ธารทอง - หมูที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.12 ต.ทาขาวเปลือก - ม.13 ต
.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 671,276.77 0 0 % 0
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11. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10
ต.ทรายขาว - หมูที่ 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ
.เชียงราย

780,000 0 0 0 % 0

12 กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.13 ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่า
ตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย  

0 498,000 0 0 % 0

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.14 เขต ทต.แมคํา -
ม.7 เขต ทต.สายน้ําคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 496,000 0 0 % 0

13. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน - หมูที่ 10 ต.แมสลอง
นอก อ.แมฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

448,000 0 0 0 % 0

14. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน - หมูที่ 3 ต.แมสลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

448,000 0 0 0 % 0
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15. กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.ป่าซาง - หมูที่ 6 ต.ศรีค้ํา
อ.แมจัน จ.เชียงราย

1,040,000 0 0 0 % 0

16 กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต.เวียงพางคํา - ม.5 ต
.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

16. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ต.แมคํา
- หมูที่ 7 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

17 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สะพาน อบจ.ชร.) เชื่อมระหวาง ม.12
ต.โป่งผา - ม.6 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ
.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.11,18 ต.วาวี 
อ.แมสรวย - ม.7 ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0 1,600,000 0 0 % 0

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.17 ต.วาวี อ.แมสรวย 
- ม.2 ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0 810,000 0 0 % 0
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21. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 3 ต.วาวี
อ.แมสรวย - หมูที่ 2 ต.หวยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

1,723,000 0 0 0 % 0

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.3 ต.ป่างิ้ว - ม.7 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 740,000 0 0 % 0

23. กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวางหมูที่ 12 ต.เวียงกาหลง - หมู
ที่ 9 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

740,000 0 0 0 % 0

24. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง หมูที่ 1 
ต.เวียง - หมูที่ 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

499,000 0 0 0 % 0

26. กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 9 ต.ศรีดอนไชย - หมูที่ 9 
ต.แมลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

1,969,000 0 0 0 % 0

27. กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.ศรีดอนไชย - หมูที่ 9 
ต.แมลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

969,000 0 0 0 % 0
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28 กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.8 ต.จอมหมอกแกว - ม.2 
ต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

0 940,000 0 0 % 0

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.12 ต.ป่ากอดํา - ม.1 
ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

29. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 5 ต.ปอ -
หมูที่ 2 ต.ทาขาม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

774,000 0 0 0 % 0

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.2,9 ต.โป่งแพร 
อ.แมลาว - ม.2 ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

30. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 5,9 
ต.โป่งแพร อ.แมลาว - หมูที่ 2 ต.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1,060,000 0 0 0 % 0

31 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต
.จอมหมอกแกว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

0 789,000 0 0 % 0
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31. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขามลําเหมืองหลวง 
เชื่อมระหวางหมูที่ 7,8 ต.จอมหมอกแกว - 
หมูที่ 2 ต.ดงมะดะ
อ.แมลาว จ.เชียงราย

842,000 0 0 0 % 0

32. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7,10 
ต.บัวสลี อ.แมลาว - หมูที่ 15 ต.ป่าออดอน
ชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

33. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 12 
ต.ป่ากอดํา อ.แมลาว - หมูที่ 14 ต.ป่าออ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

34. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 18 
ต.ดงมะดะ อ.แมลาว - หมูที่ 16 ต.แมสรวย 
อ.แมสรวย
จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

35. กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 13 ต.ป่าตาล - หมูที่ 9 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1,200,000 0 0 0 % 0
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36. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสู
แหลงทองเที่ยวหนองมน
- ป่าสมแสง หมูที่ 8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

497,000 0 0 0 % 0

37. กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 9,15 ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

990,000 0 0 0 % 0

38. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 12 
ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.9 ต.ปงนอย 
อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุง 
จ.เชียงราย

0 493,000 0 0 % 0

41 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.3 ต.ป่าซาง - ม.15 
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 

0 498,000 0 0 % 0
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41. กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling 
เชื่อมระหวางหมูที่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุง - หมูที่ 4 
ต.ปงนอย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

1,840,000 0 0 0 % 0

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.11 ต.ตา อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

0 825,000 0 0 % 0

47 กอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณ
สํานักงาน อบจ.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

48 กอสรางที่นั่งพักคอยสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ บริเวณสํานักงาน 
อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0 248,000 0 0 % 0

กอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 6,362,522.06 0 0 % 0

กอสรางฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อติดตั้ง
ถังบรรจุยางและถังบรรจุปูนซีเมนต์ บริเวณ
ดานหลังสํานักงานองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.โชคชัย - ม.1 ต.หนองป่ากอ อ
.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.ทาขาม - ม.2 ต.หลายงาว อ
.เวียงแกน จ.เชียงราย

0 0 350,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.วาวี 
อ.แมสรวย - ม.4 ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.10 ต.ไมยา 
อ.พญาเม็งราย - ม.7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.ตา อ.ขุนตาล - ม.6  ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.ปงนอย 
- ม.8 ต.หนองป่ากอ อ.ดอยหลวง จ
.เชียงราย

0 0 497,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.ศรีถอย อ.แมสรวย จ
.เชียงราย - เขตติดตอ อ.ไชยปราการ จ
.เชียงใหม

0 0 1,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.12 ต.ป่ากอดํา 
- ม.6 ต.บัวสลี อ.แมลาว จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.14 ต.แมเจดีย์ 
- ม.2 ต.แมเจดีย์ใหม อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.18 ต.ดงมะดะ 
อ.แมลาว - ม.16 ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.18 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.หลายงาว 
- ม.3 ต.มวงยาย อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

0 0 1,700,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.งิ้ว - ม.3 
ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.ปอ - ม.2 
ต.ทาขาม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

0 0 1,300,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.แมเปา - ม.9 ต.ตาดควัน อ
.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

0 0 3,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.7,ม.10 ต.บัวสลี
อ.แมลาว - ม.15 ต.ป่าออดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ปงนอย - ม.1 ต.โชคชัย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ป่าตาล - ม.6 ต.ตา อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ยางฮอม 
- ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.9 ต.จันจวา 
อ.แมจัน - ม.4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ
.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวาง  ม.7 ต.หวยซอ - ม.4 ต.ครึ่ง อ
.เชียงของ จ.เชียงราย

0 0 6,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.แมไร - ม.3 
ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.เวียงกาหลง - ม.9 ต.ป่างิ้ว อ
.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 1,500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน - ม.3 ต.แมสลองนอก อ.แมฟ้า
หลวง จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.แมออ อ.พาน - ม.31 ต.หวย
สัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 560,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.หวยชมภู 
- ม.11 ต.แมกรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.13 ต.ทรายขาว 
- ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.13 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.14 ต.ดอยงาม 
- ม.7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 620,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.14 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน - ม.4,ม.8 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0 0 815,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.17 ต.แมยาว 
- ชุมชนหวยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียง
ราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.ริมกก - ม.3 
ต.แมขาวตม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.แมคํา - ม.4 
ต.แมไร อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.แมสลองใน 
- ม.14 ต.เทอดไทย อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

0 0 3,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.สันกลาง 
- ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.จอมสวรรค์ 
- ม.9 ต.จันจวาใต อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.แมคํา 
อ.แมจัน- ม.15 ต.แมฟ้าหลวง อ.แมฟ้า
หลวง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.แมเย็น 
- ม.16 ต.มวงคํา อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.ดอยฮาง - ม.8 ต.หวยชมภู อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.แมคํา 
อ.แมจัน- ม.15 ต.แมฟ้าหลวง อ.แมฟ้า
หลวง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.สันกลาง - ม.4 ต.ป่าหุง อ.พาน 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ป่าหุง อ.พาน 
จ.เชียงราย - ม.1 ต.วังแกว อ.วังเหนือ จ
.ลําปาง

0 0 3,000,000 -100 % 0

กอสรางถนนลาดยางพาราเคพชีล(Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวาง ม.2 ต.โป่งผา - 
ม.9 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย

0 0 120,000 -100 % 0

กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.5 ต.ศรีเมืองชุม - ม.9 ต
.เวียงพางคํา อ.แมสาย 
จ.เชียงราย

0 0 1,300,000 -100 % 0
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กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.9 ต.เวียงพางคํา - ม.5 ต
.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวาง ม.1 
ต.ปลอง - ม.4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ
.เชียงราย

0 0 325,000 -100 % 0

กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวาง ม.7 
ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แมลอย อ.เทิง จ
.เชียงราย

0 0 1,675,000 -100 % 0

กอสรางบานพักขาราชการผูบริหารระดับสูง 
หรือเทียบเทา
บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล ดอยเขาควาย ต
.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 1,815,000 -100 % 0

กอสรางระบบทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก 
ถนนวงเวียนเกาะกลางถนน ฟุตบาททางเทา 
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์

0 0 3,600,000 -100 % 0
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กอสรางโรงจอดรถและเก็บวัสดุอุปกรณ์ตาง 
ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

0 0 1,300,000 -100 % 0

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวาง ม.7 ต.มวงยาย - ม.1 ต.หลายงาว 
อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

0 0 2,650,000 -100 % 0

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต
.เม็งราย อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

0 0 2,500,000 -100 % 0

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต
.แมสลองนอก อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0 0 1,500,000 -100 % 0

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต
.สันทราย 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 2,000,000 -100 % 0

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต
.แมสลองใน อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

0 0 1,500,000 -100 % 0

กอสรางอาคารที่จอดรถและเครื่องจักรกล
หนักพรอมหองทํางาน บริเวณดานหลัง
สํานักงานองค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 3,600,000 -100 % 0
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ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.26,
ม.27 ต.วาวี อ.แมสรวย - ม.7 ต.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.ป่าแดด - ม.7 ต.แมพริก อ.แม
สรวย จ.เชียงราย

0 0 4,000,000 -100 % 0

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.หวยไคร - ม.6 ต.บานดาย อ
.แมสาย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง - ม.3 ต
.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0 0 1,000,000 -100 % 0

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.แมจัน 
- ม.1 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 2,000,000 -100 % 0

ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 
(Generator Set) สําหรับอาคารสํานักงาน 
อบจ.เชียงราย

0 0 1,500,000 -100 % 0

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพรอมหมอแปลง
ไฟฟ้าขององค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

0 0 4,000,000 -100 % 0
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วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวาง ม.17 ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สัน
กลาง อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวาง ม.4 ต.สันติสุข 
- ม.24 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 750,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

01 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.8
 ต.แมยาว - ม.13 ต.บานดู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 497,000 0 0 % 0

02 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.14 ต.แมยาว - ม.6 ต.บานดู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

02. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมู
ที่ 14 ต.แมยาว  - 
หมูที่ 6 ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

497,000 0 0 0 % 0

03 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.10 ต.ธารทอง - ม.6 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

0 497,500 0 0 % 0

03. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมู
ที่ 6 ต.ศรีเมืองชุม  - 
หมูที่ 3 ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย

780,000 0 0 0 % 0
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04 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.6
 ต.ทรายขาว - ม.18 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

04. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมู
ที่ 7 ต.จันจวาใต - 
หมูที่ 9 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

700,000 0 0 0 % 0

05 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.11 ต.ธารทอง อ.พาน - ม.1 
ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

05. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 
ต.แมคํา - หมูที่ 5 ต.แมไร อ.แมจัน จ
.เชียงราย

463,100.16 0 0 0 % 0

06 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.6 ต.ป่าตึง - ม.9 ต.ป่าซาง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย  

0 498,000 0 0 % 0

07 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.5
 ต.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:40 หนา : 134/167

Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

07. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมู
ที่ 8 ต.แมสลองใน 
อ.แมฟ้าหลวง - หมูที่ 11 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

757,000 0 0 0 % 0

08 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.13 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - 
ม.12 ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

0 498,000 0 0 % 0

09 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.1
 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.8 
ต.ป่าหุง อ.พาน จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

09. ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางหมู
ที่ 9 ต.ศรีถอย 
อ.แมสรวย จ.เชียงราย - เขตติดตอ อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม

498,000 0 0 0 % 0

10 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.7
 ต.เวียง - ม.4 ต.บานโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

10. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 7 ต.แมพริก - หมูที่ 3
ต.ป่าแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย

920,000 0 0 0 % 0
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11 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม
.12 ต.เวียง  - ม.1 ต.บานโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

0 498,000 0 0 % 0

11. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 10 ทต.แมขะจาน - หมูที่ 5 
ต.แมเจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

975,000 0 0 0 % 0

12 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.2
 ต.บานโป่ง  - ม.15 ต.ป่างิ้ว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

0 498,000 0 0 % 0

13 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.3
 ต.บานโป่ง  - ม.12 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

13. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 19 เขต ทต.แมลาว - หมูที่ 6 
เขต ทต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

1,720,000 0 0 0 % 0

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling เชื่อมระ
หวาง ม.15 ต.ทุงกอ - ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุง จ.เชียงราย

0 2,516,800 0 0 % 0
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15. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 9 ต.แมเย็น - หมูที่ 1 
ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

497,000 0 0 0 % 0

16 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บานพัก
รับรอง) ของ อบจ.เชียงราย 
ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0 208,000 0 0 % 0

16. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 11 ต.หัวงม - หมูที่ 6 ต.เวียง
หาว อ.พาน จ.เชียงราย 

497,000 0 0 0 % 0

17. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 ต.ศรีเมืองชุม - หมูที่ 3 
ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย 

920,000 0 0 0 % 0

18 ปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร
ประจําอําเภอเวียงเชียงรุง ม. 11
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

18. ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแตงสวนไมงาม
ริมน้ํากก บริเวณสวนไมงามริมน้ํากก ต.ริม
กก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

34,950,000 0 0 0 % 0
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20 ปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน อบจ
.เชียงราย และอาคารกองป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

21 ปรับปรุงระบบน้ําภายใน อบจ.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

0 246,500 0 0 % 0

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.แมสลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง - ม.20 ต.ป่าตึง  อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,000,000

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.12 ต
.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 700,000

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.16 ต
.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุง  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 700,000

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.2 ต.ตา 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 900,000

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.23 
ต.แมสลองใน - ม.9  ต.เทอดไทย อ.แมฟ้า
หลวง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,050,000
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ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต
.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,040,000

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต
.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,200,000

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 ต
.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,260,000

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรี
ดอนไชย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 400,000

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ศรีดอนมูล - ม.11 ต.ป่าสัก อ
.เชียงแสน  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.13 ต.นางแล -ม.9 ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ซอมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวาง ม.3 
ต.ป่าออดอนชัย - ม.8 ต.ทาสาย อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.26 ต.วาวี 
อ.แมสรวย - ม.2 ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.มวงคํา - ม.6 ต.แมเย็น อ.พาน 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,070,000

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวาง ม.11 
ต.แมคํา - ม.9 ต.จันจวาใต อ.แมจัน จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวาง ม.5 
ต.สันสลี - ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

0 0 1,500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวาง หมูที่ 
6 เขต ทต.ดงมะดะ - หมูที่ 19 เขต ทต.แม
ลาว อ.แมลาว จ.เชียงราย

0 0 2,000,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)เชื่อมระหวาง ม.1 ต
.ศรีเมืองชุม -ม.3 ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ
.เชียงราย

0 0 1,200,000 -100 % 0
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ปรับปรุงถนนลูกรัง  เชื่อมระหวาง ม.7 ต
.โป่งแพร  อ.แมลาว - ม.1 ต.หวยชมภู  อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง ม.1 ต
.โชคชัย - ม.1 ต.หนองป่ากอ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.ปงนอย - ม.8 ต.หนองป่ากอ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง ม.13 ต
.ตา อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวางม.5 ต
.จอมสวรรค์ - ม.2 ต.ศรีค้ํา 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวางม.6 ต
.เกาะชาง - ม.2 ต.แมสาย อ.แมสาย จ
.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวางม.6 ต.โป่ง
ผา - ม.2 ต.บานดาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

0 0 380,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวางม.7 ต
.เกาะชาง - ม.2 ต.แมสาย อ.แมสาย จ
.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวางม.9 ต.โป่ง
ผา - ม.2 ต.โป่งงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวางหมูที่ 2 ต
.โป่งแพร อ.แมลาว - หมูที่ 2 ต.หวยชมภู อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวาง ม.2 ต
.ดงมะดะ -  ม.8 
ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง  ม.2 ต
.บานโป่ง  - ม.15 
ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง  ม.3 ต
.ป่างิ้ว - ม.9 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง  ม.9 ต
.ป่างิ้ว - ม.12 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.1 ต
.เมืองชุม - ม.4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

0 0 1,500,000 -100 % 0
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ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.1 ต
.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า - ม.14 ต.ทาก๊อ อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.10 ต
.ศรีถอย - ม.19 
ต.ป่าแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.สถาน - ม.9 ต.เวียง  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.เวียง - ม.2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,000,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.เวียงกาหลง - ม.9 
ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.แมยาว - ม.6 
ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.แมยาว - ม.6 
ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.สถาน - ม.11 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.16 ต
.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุง - ม.2 ต.โชคชัย อ
.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0 0 497,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.17 ต
.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.19 ต
.หวยสัก อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.แมออ อ
.พาน จ.เชียงราย

0 0 497,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.2 ต
.บานโป่ง - ม.15 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.3 ต
.ปงนอย - ม.5 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.3 ต
.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.3 ต
.ป่าตาล อ.ขุนตาล - ม.8 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.งิ้ว อ.เทิง - ม.5 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.4 ต
.เวียง - ม.4 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.5 ต
.โชคชัย - ม.8 
ต.หนองป่ากอ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.5 ต
.ปงนอย อ.ดอยหลวง 
- ม.1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ
.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.5 ต
.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.5 ต
.สันสลี - ม.9 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.6 ต
.เวียงกาหลง - ม.3 
ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.7 ต
.เวียง - ม.7 ต.บานโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.8 ต
.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
- ม.11 ต.บานแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

0 0 497,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.8 ต
.ปงนอย - ม.1 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.8 ต
.ปงนอย - ม.5  ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ
.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ม.9 ต
.แมสรวย อ.แมสรวย 
- ม.7 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางม.1 ต
.ริมกก - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางม.1 ต
.ริมกก - ม.15 ต.บานดู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางม.2 ต
.ธารทอง อ.พาน - ม.1 
ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางม.3 ต
.ริมกก - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางม.6 ต
.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.1 ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0

ปรับปรุงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงราย แหงที่ 2 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงสะพานแขวนฮาแหลจะ ม.12 ต
.แมยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงอาคารที่ทําการทาเทียบเรือ เชียง
ของ ในระยะที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ
.เชียงราย

0 0 1,100,000 -100 % 0

ปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย (ชั้น 5)

0 0 0 100 % 3,000,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 68,112,100.16 34,701,098.83 109,106,000 67,273,000
รวมงบลงทุน 68,112,100.16 34,701,098.83 109,106,000 67,273,000

รวมงานก่อสร้าง 68,112,100.16 34,701,098.83 109,106,000 67,273,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 169,323,251.94 161,840,633.3 335,931,216 234,029,849

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ศึกษาการบริหารจัดการน้ํา อําเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ

218,050 0 0 0 % 0

02 โครงการเทศกาลผลไมจังหวัดเชียงราย 
(Fruit Festival)

745,400 0 0 0 % 0

03 โครงการสัมมนาอาชีพผูปลูกยางพารา 47,750 0 0 0 % 0

04 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรที่ปลูกขาวอินทรีย์

630,140 0 0 0 % 0
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05 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ทําเกษตรผสมผสาน 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,948,280 0 0 0 % 0

06 องค์กรแหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 
(Green Office)

349,600 0 0 0 % 0

จัดงานเทศกาลผลไมจังหวัดเชียงราย (Fruit 
Festival)

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 3,939,220 0 0 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 3,939,220 0 0 1,000,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าแดด 0 100,000 0 0 % 0

01 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียง
แกน

100,000 0 0 0 % 0

02 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียง
แกน

200,000 95,000 0 0 % 0

03 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียง
ของ

300,000 0 0 0 % 0
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04 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าแดด 100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุน ที่ทําการปกครองอ.ป่าแดด ตาม
โครงการจัดงานขาวหอม และของดี อําเภอ
ป่าแดด ครั้งที่ 11 ประจําปี 2564

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุน ที่ทําการปกครองอ.เวียงแกน ตาม
โครงการจัดงานเทศกาลสมโอและของดี
อําเภอ เวียงแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 700,000 195,000 300,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 700,000 195,000 300,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 4,639,220 195,000 300,000 1,000,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํา
สายหลักของจังหวัดเชียงราย

50,000 50,000 0 0 % 0

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา แมน้ําสายหลักของ
จังหวัดเชียงราย

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01 โครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย

0 300,000 0 0 % 0

อบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวด
ลอมจังหวัดเชียงราย

300,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 350,000 350,000 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 350,000 350,000 50,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางเขื่อนป้องกันตลิ่ง  ม.12 ต.แมคํา อ
.แมจัน  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,000,000

กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ชวงระหวาง ม.3 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - ม.2 ต.บานดาย 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 2,000,000
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กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11
 ต.แมต๋ํา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวม
กับ ม.18 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22
 ต.ตับเตา อ.เทิง
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม.14 ต
.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 800,000

กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
ต.หลายงาว  อ.เวียงแกน 
จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวมกับ ม.3  ต.ทา
ขาม อ.เวียงแกน  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 
ต.ป่าซาง  อ.เวียงเชียงรุง 
จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวมกับ ม.15  ต
.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู เชื่อมระหวาง ม.8 ต.ป่าแดด - ม.2 
ต.ศรีถอย อ.แมสรวย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

02 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.13 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม.8 ต.จอม
หมอกแกว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

03 กอสรางเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่าตึง 
อ.แมจัน จ.เชียงราย 

0 498,000 0 0 % 0

03. กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 ต.ป่ากอดํา 
อ.แมลาว จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ 
หมูที่ 4,5,6 
ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

กอสรางเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.5 ต.โชคชัย อ
.ดอยหลวง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12
 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว 
จ.เชียงราย ใชประโยช์รวมกับ ม.8 ต.จอม
หมอกแกว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13
 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว 
จ.เชียงราย ใชประโยช์รวมกับ ม.8 ต.จอม
หมอกแกว อ.แมลาว 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางพนังกั้นน้ํา ม.16 ต.แมยาว อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

01 ขุดลอกลําเหมืองเขาเวียง ชวงระหวาง ม
.6 ต.ป่าออดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 470,065.2 0 0 % 0

02 ขุดลอกหนองปู่จันทร์ ม.3 ต.ป่าออดอน
ชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

0 448,000 0 0 % 0

03 ขุดลอกหนองบัว ม.6 ต.ป่าออดอนชัย อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับเขตเทศบาลนครเชียง
ราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 470,065.2 0 0 % 0

04 ขุดลอกลําหวยตะเคียน ชวงระหวาง ม.9
 ต.ป่าออดอนชัย - ม.4 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

0 429,000 0 0 % 0
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05 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยโป่งผา ม.16 ต
.ป่าออดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม.8 ต.ทา
สาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

0 470,065.2 0 0 % 0

06 ขุดลอกลําหวยเคียน ชวงระหวาง ม.14 
ต.ป่าออดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
- ม.12 ต.ป่ากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย 

0 429,000 0 0 % 0

07 ขุดลอกลําหวยเอี้ยง ชวงระหวาง ม.22 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

0 483,000 0 0 % 0

10 ขุดลอกหนองป่าไคร ม.14 ต.บานดู อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย 

0 449,000 0 0 % 0

12 ขุดลอกลําเหมืองหนองบวกมะไฟ ชวง
ระหวาง ม.10 ต.บานดู - ม.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 430,000 0 0 % 0

13 ขุดลอกหลงกกเกา ชวงระหวาง ม.6 ต
.แมขาวตม อ.เมืองเชียงราย - ม.6
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

0 462,000 0 0 % 0

14 ขุดลอกลําหวยสันก๋อย ชวงระหวาง ม.6
 ต.แมขาวตม - ม.7 ต.ทาสุด
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 430,000 0 0 % 0
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17 ขุดลอกลําเหมืองแมเปิน ชวงระหวาง ม
.13 ต.ป่าซาง - ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 469,130.57 0 0 % 0

17. ขุดลอกลําน้ําคาว ชวงระหวางหมูที่ 8 ต
.สันกลาง - หมูที่ 8 
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

491,000 0 0 0 % 0

18 ขุดลอกหนองกวาง ม.6 ต.ทาขาวเปลือก 
อ.แมจัน จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับม.6 ต.จันจวา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0 498,000 0 0 % 0

18. ขุดลอกลําหวยรองตุน ชวงระหวางหมูที่ 
8 ต.เจริญเมือง - 
หมูที่ 3 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

491,000 0 0 0 % 0

19 ขุดลอกหนองเล็งใหม ม.14 ต.ทาขาว
เปลือก อ.แมจัน จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.6 ต.จันจวา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0 435,000 0 0 % 0

43. ขุดลอกลําเหมืองหลวง ชวงระหวาง หมู
ที่ 1,14 ต.แมคํา - 
เขตเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

491,000 0 0 0 % 0
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44. ขุดลอกลําเหมืองสันโคง ชวงระหวาง
หมูที่ 10 ต.ป่าตึง - หมูที่ 1
ต.ป่าซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย

498,000 0 0 0 % 0

45. ขุดลอกน้ําจัน ชวงระหวางหมูที่ 6 ต.ป่า
ตึง - หมูที่ 2 ต.แมจัน 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

491,000 0 0 0 % 0

46. ขุดลอกหนองซาง หมูที่ 12 ต.ป่าซาง อ
.แมจัน จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ หมูที่ 2 ต.ศรีค้ํา อ.แม
จัน จ.เชียงราย

496,000 0 0 0 % 0

47. ขุดลอกลําเหมืองโป่งชาง ชวงระหวาง
หมูที่ 14 ต.ป่าซาง - 
หมูที่ 7ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

491,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกคลองแมสะกึ๋น  ชวงระหวาง ม.10 
ต.หวยสัก อ.เมืองเชียงราย - ม.1  ต.ดอน
ศิลา อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกโดยรอบหนองซางนอย ม.10 ต.ป่า
ตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวม
กับ ม.1 ต.ป่าซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกโดยรอบหนองโล๊ะปราสาท ม.6 ต
.ป่าตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.12 ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0
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ขุดลอกรองคัวะ ชวงระหวาง ม.5 ต.สัน
ทรายงาม อ.เทิง -  ม.8 
ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกรองโป่ง ชวงระหวาง  ม.15 ต.ทุงกอ 
- ม.4  ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกรองโป่ง ชวงระหวาง ม.15 ต.ทุงกอ 
- ม.4 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกรองสวาน  ชวงระหวาง ม.1 ต.งิ้ว  อ
.เทิง - ม.2 ต.ไมยา  
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกรองแหยงตอนบน  ชวงระหวาง ม.9 
ต.โยนก  อ.เชียงแสน - ม.8  ต.ทาขาว
เปลือก อ.แมจัน  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกลําน้ําหงาว  ชวงระหวาง ม.3 ต.หงา
ว -  ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 1,000,000

ขุดลอกลําหวยเกี๋ยง  ชวงระหวาง ม.1 ต
.เวียง - ม.9 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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ขุดลอกลําหวยป่าสัก  ชวงระหวาง ม.8 ต
.ทานตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย - ม.5  ต.ป่าแฝก อ.แมใจ จ
.พะเยา

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกลําหวยแมคาว ชวงระหวาง ม.2 ต
.ทรายขาว - ม.8 
ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวยยางฮอม ชวงระหวาง ม.12 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - 
ม.9 ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวยรองขุน  ชวงระหวาง ม.10 ต
.แมเงิน - ม.2 ต.บานแซว อ.เชียงแสน  จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกลําหวยรองขุน  ชวงระหวาง ม.5 ต
.ดอยลาน  อ.เมืองเชียงราย - ม.6  ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกลําหวยรองขุน ชวงระหวาง ม.5 ต
.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวยฮอม  ชวงระหวาง ม.1 ต.แม
เปา -  ม.10 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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ขุดลอกลําเหมืองรองตาแมว ชวงระหวาง ม
.5 ต.เวียงเหนือ - ม.9 
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกลําเหมืองรองมีด  ชวงระหวาง ม.6 
ต.ป่าแดด -  ม.3 
ต.สันมะคา อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกหนองจอโป่ง ม.23 ต.หวยสัก อ
.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.4 ต.ดอนศิลา อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกหนองชางนอย ม.1 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ
.ป่าแดด จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.2 ต.โรงชาง อ.ป่า
แดด จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกหนองเตา ม.15 ต.ทุงกอ อ.เวียง
เชียงรุง จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุง จ.เชียงราย

0 0 497,000 -100 % 0

ขุดลอกหนองน้ําหลง ม.15  ต.ป่าออดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม.12 ต.บัว
สลี อ.แมลาว  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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ขุดลอกหนองน้ําหวยบาน ม.26 ต.หวยสัก อ
.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม.6 ต.ทา
สาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกหนองป่าไคร ม.14 ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกหนองป่าสัก ม.7  ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม.14  ต.ดง
มะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกหนองป่าสักและ ลําเหมืองสงน้ํา ม.6
 ต.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  ใชประโยชน์
รวมกับ ม.10  
ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกหนองผํา ม.9 ต.แมสรวย อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ ม.7 ต.ธาร
ทอง อ.พาน จ.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกหนองยาแดง ม.4 ต.ยางฮอม อ.ขุน
ตาล จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.6 ต.บุญเรือง อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย

0 0 498,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกหนองสลาบ  ม.3 ต.ป่าแดด อ.ป่า
แดด  จ.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ  ม.3 ต.สันมะคา อ.ป่า
แดด  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกหนองแสะ ม.1,2  ต.ยางฮอม อ.ขุน
ตาล จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.9  ต.แมต๋ํา อ.พญา
เม็งราย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกหนาฝายบานวังอวน  ม.6 ต.สันมะ
คา อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวม
กับ ม.9 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ขุดลอกอางเก็บน้ําบานดอนชัย ม.10 ต.ทา
ก๊อ อ.แมสรวย จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวม
กับ ม.8 ต.เจดีย์หลวง อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

0 0 500,000 -100 % 0

ขุดลอกอางเก็บน้ําพนัง  ม.3 ต.สันทราย อ
.แมจัน  จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ  ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ
.แมจัน  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

โครงการขุดลอกลําหวยสาน หมูที่ 5 ต.โป่ง
แพร อ.แมลาว จ.เชียงราย 

0 466,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ ม.3 
เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ ม.1  ต.ทาสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  หนองน้ํา
สาธารณะ แมลาวหลง ม.2 
ต.ทาสาย  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์รวมกับ 
ม.5  ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  อางเก็บน้ําดอย
พระบาท  ม.7 ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  อางเก็บน้ําทุง
โหง ม.5  ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวมกับ ม.2  ต.สัน
ทรายงาม อ.เทิง  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  อางเก็บน้ําหวย
งูเหลือม ม.10 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์ รวมกับ 
ม.29 ต. หวยสัก  อ. เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  อางเก็บน้ําหวย
บง ม.4  ต.แมสรวย 
อ.แมสรวย  จ.เชียงราย ใชประโยชน์รวมกับ 
ม.5 ต.ป่าแดด 
อ.แมสรวย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  อางเก็บน้ําหวย
ลึก ม.4  ต.มวงยาย 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวม
กับ ม.5  
ต.หลายงาว อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  อางเก็บน้ําหวย
หลู ม.1  ต.มวงยาย 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวม
กับ ม.4  ต.ทาขาม 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด  อางเก็บน้ําหวย
ฮอม ม.10  ต.ทาสาย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย ใชประโยชน์ 
รวมกับ ม.5 
ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองจอแฮง ม
.10 ต.ปงนอย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวม
กับ  ม.5 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองทราย ม.8
 ต.หนองป่ากอ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวม
กับ  ม.6 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองน้ําวังซาง 
ม.3 ต.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองบวกแฮด 
ม.1 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวมกับ 
ม.5  ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองบัว ม.1 ต
.ยางฮอม  อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวมกับ ม.9  ต.แม
ต๋ํา อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองสาธารณ
ประโยชน์  ม.10 
ต.ป่าซาง อ.แมจัน  จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์ รวมกับ ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองสาธารณ
ประโยชน์  ม.6 ต.ป่าซาง 
อ.แมจัน  จ.เชียงราย ใชประโยชน์ รวมกับ 
ม.6 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองแสะ ม.5 
ต.ป่าออดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  ใชประโยชน์
รวมกับ ม.8  
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ธนาคารน้ําใตดินระบบเปิด หนองออ ม.4 ต
.ศรีดอนชัย  อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย  ใชประโยชน์รวมกับ ม.6  ต
.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,947,000 7,834,326.17 7,995,000 26,300,000
รวมงบลงทุน 3,947,000 7,834,326.17 7,995,000 26,300,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4,297,000 8,184,326.17 8,045,000 26,300,000
รวมแผนงานการเกษตร 8,936,220 8,379,326.17 8,345,000 27,300,000

รวมทุกแผนงาน 708,246,242.73 858,180,533.64 1,164,221,000 808,694,300
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 808,694,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 132,216,301 บาท
งบกลาง รวม 132,216,301 บาท

งบกลาง รวม 132,216,301 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 11,877,200 บาท

- ตั้งไว้ 7,177,200 บาท เพื่อจ่ายเปนค่าชําระเงินต้น หนี้เงินกู้
กสอ. งวดที่ 2 แนบท้ายสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงยอดเงินกู้ 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เปนจํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 
57,409,200.- บาท (ตามสัญญาเงินกู้เดิม เลขที่ 371/2555 
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) เพื่อดําเนินการตามโครงการ
จัดทําบริการสาธารณะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่จํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนี้เงินกู้ 
8 ปี (กองคลัง)   
- ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเปนค่าชําระเงินต้นหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย งวดที่ 8 ตามสัญญากู้เงิน 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 โครงการกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคาร
สํานักงานและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 20 ปี
โดยปลอดชําระเงินต้น 3 ปีแรก จ่ายชําระค่าดอกเบี้ย
ทุกเดือน  (กองคลัง)
- ตั้งไว้ 1,700,000 บาท เพื่อจ่ายเปนค่าชําระเงินต้นหนี้เงินกู้
ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง งวดที่ 9 ตามสัญญากู้เงิน 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวม 19 โครงการ 
ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ 10 งวด/ปี (กองคลัง)
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 680,000 บาท

- ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้
กสอ. แนบท้ายสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงยอดเงินกู้ 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ตามสัญญาเงินกู้เดิม เลขที่
371/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) เพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดทําบริการสาธารณะบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระ
หนี้เงินกู้ 8 ปี  (กองคลัง)
- ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยหนี้
เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย ตามสัญญากู้เงิน 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 โครงการกู้เงินเพื่อก่อสร้าง
อาคารสํานักงานและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาผ่อนชําระ
เงินกู้ 20 ปี โดยปลอดชําระเงินต้น 3 ปีแรก (กองคลัง)
- ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยหนี้
เงินกู้ ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง ตามสัญญากู้เงิน 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาผ่อน
ชําระเงินกู้ 10 ปี (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,050,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ข้อ 33 และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม (กองการเจ้าหน้าที่)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กองการเจ้าหน้าที่)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 2,760,980 บาท

- เพื่อจ่ายเปนงบช่วยเหลือทั่วไปของสถานีขนส่งจังหวัด
เชียงราย แห่งที่ 2  (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เงินสํารองจ่าย จํานวน 86,250,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปนส่วนรวมได้ 
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ําปาไหล่หลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM2.5  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เปนต้น ฯลฯ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยยากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ปวยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 235 
รายการที่ 3

ค่าบํารุงสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 692,471 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกิจการ และการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปนสมาชิก ในอัตรา
ร้อยละ 0.1 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ 
วันที่จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ผ่านมา 
(ไม่รวมเงินอุดหนุน)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 (กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
(กองคลัง)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษ เช่น เงินช่วยค่าทําศพกรณี
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ที่เสียชีวิตในระหว่าง
ปฏิบัติราชการ (กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จตกทอดให้กับ
ลูกจ้างประจําในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองคลัง)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 20,115,150 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2515
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ในอัตราร้อยละ 3 
ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 4,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ในการบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข 
หน้าที่ 228 ลําดับที่ 12
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 86,266,570 บาท

งบบุคลากร รวม 45,037,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 12,309,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,765,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,530.- บาท เงินเดือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จํานวน 3 อัตรา ๆ
 เดือนละ 30,540.- บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 390,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  อัตราเงินเดือน ๆ ละ 10,000.- บาท 
ค่าตอบแทน ประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เชียงราย จํานวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500.- บาท 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 390,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  อัตราเงินเดือน ๆ ละ 10,000.- บาท
ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จํานวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500.- บาท 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,680 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ 19,440.- 
บาท และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 13,880.- บาท 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 8,664,480 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อัตราเงินเดือน ๆ ละ 30,540.- บาท
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 2
 อัตรา ๆ เดือนละ 24,990.- บาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จํานวน 33 อัตรา ๆ เดือนละ 19,440.- บาท 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 32,727,830 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 22,926,860 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 11,122,880.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 6,556,800.- บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 5,247,180.- บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 721,080 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง(ประเภทผู้บริหาร)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่ม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และ
ประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 506,100.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 147,780.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 67,200.-บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 649,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22
 เมษายน 2559  
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 424,800.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 121,200.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 103,200.-บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,140,810 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
- ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2558
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 6,254,940.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 304,310.- บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 1,581,560.- บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 289,880 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และ
ประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 161400.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 12,000.- บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 116,480.- บาท)

งบดําเนินงาน รวม 38,700,800 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 11,704,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 9,310,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด การสอบสวนทางวินัยข้าราชการลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
(สํานักงานปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000.- บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/
ว.38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ให้แก่เจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกที่ได้รับแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนด (กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 200,000.-บาท)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของอปท. พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 9,000,000.- บาท)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:13 หน้า : 14/271



ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  เช่น ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
สามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 160,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 100,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 50,000.-บาท)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,713,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 693,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 756,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 264,000.-บาท)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 341,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 107,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 61,800.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 172,400.-บาท)

ค่าใช้สอย รวม 18,228,600 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,748,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาเครื่องกําหนิดไฟฟ้า
และเครื่องขยายเสียงสําหรับขบวนแห่ จ้างเหมากําจัดปลวก
จ้างเหมาดูดส้วม จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ปลูกต้นไม้และ
ตกแต่งต้นไม้ จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องเสียง ตลอดจน
การจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานของ อบจ.เชียงราย
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 5,000,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 500,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางรถบรรทุก
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่
กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 60,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 15,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเปนรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น
การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ 
การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
อบจ.เชียงราย โดยเปนรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของ อบจ.เชียงราย เช่น 
การจ้างทอดแบบสอบถาม การจ้างประมวลผลความพึงพอใจ
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ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วในการพิมพ์
22 แผ่น/นาที จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12 เดือน 
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 42,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วในการพิมพ์
40 แผ่น/นาที จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12 เดือน 
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 81,600.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 200,000.- บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถประจําตําแหน่งนายกฯ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 800,000.- บาท)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,335,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
และเลี้ยงรับรองการประชุมอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจ่ายเปนค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ หรือคณะอนุ
กรรมการหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
และเลี้ยงรับรองการประชุมอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเปน 
(กองการเจ้าหน้าที่ฯ ตั้งไว้ 35,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ ฯ หรือการ
ประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 300,000.-บาท)
- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในงาน ราชพิธี รัฐพิธี ต่างๆ 
งานเฉลิมพระเกียรติฯ งานวันสําคัญของชาติ หรืองานพิธี
รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงตัวแทน
พระองค์ฯ โดยจ่ายเปนค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือจ้างทําของ หรือ
จ้างเหมาบริการอื่นหรือค่าใช้จ่ายในงานพิธีต่างๆ 
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 หรือกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เกษียณอายุ 
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจาก
ทางราชการ (กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 หรือกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 200,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
โครงการที่สถาบัน องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการ 
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือ
ค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปน 
(กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557  และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองการเจ้าหน้าที่)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ชร.
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1
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ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 269 
ลําดับที่ 2

วันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ชร.
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 269
ลําดับที่ 1
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ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ (กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 88 ลําดับที่ 4
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เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ (กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 14 ลําดับที่ 2

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ (กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 87 ลําดับที่ 3
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อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น เพื่อการใช้
งานระบบปฏิบัติการ ศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการฯ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 430,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 30,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 100,000.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 2,620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 80,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 100,000.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 20,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 100,000.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 10,000.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:13 หน้า : 27/271



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 800,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 150,000.- บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 50,000.- บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,148,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าประปา ค่าน้ําบาดาล เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 188,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 80,000.-บาท)
(กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 8,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 100,000.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 510,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 480,000.-บาท)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. ตั้งไว้ 30,000.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 2,527,980 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,527,980 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุน จํานวน 15,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของ
สํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู

จํานวน 426,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 
บีทียู จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 53,300.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 39,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 227,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 59,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 35,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 6 หลัง ๆ ละ 5,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 5,780 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
   - โทรศัพท์ไร้สายระบบคลื่นความถี่ 2.4 GHZ
ระยะใช้งานไม่เกิน 250 ม. ในพื้นที่โล่ง/ไม่เกิน 50 ม. ในอาคาร
ขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง แสดงหมายเลขเรียกเข้า (Call ID) ง่ายต่อ
การทราบว่าใครเปนคู่สนทนา  บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เรียกเข้า
ได้ไม่น้อยกว่า 100 เลขหมาย  ระบบ Speak Phone ช่วยให้
สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ ปุม Redial โทรทวนซ้ํา
หมายเลขโทรออกล่าสุดได้ง่าย ปุม Flash เพิ่มความสามารถ
ในการโอนสายระหว่างตู้สาขา สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ 
หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 นิ้ว ขยายเครื่องไร้สาย
สูงสุดรวมไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
(กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 829,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปีปัจจุบันเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที่)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องผสมสัญญานเสียง จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญานเสียง จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รองรับช่องสัญญาน Input จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 ช่องสัญญาน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.ชร. กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
(สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR จํานวน 85,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR จํานวน 1 กล้อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
   1. กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวชนิด DSLR
   2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
   3. สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ในระดับไม่น้อยกว่า 4K
   4. ชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ 30 - 1/8000 วินาทีโหมด
   5. มีระบบกันสั่นไหวในตัว และระบบกันสั่นไหวแบบออปติคอล
   6. ประสิทธิภาพการถ่ายภาพในที่แสงน้อยถึง EV -6.5 และ 
มีค่าความไวแสงไม่น้อยกว่า  100000 (ISO)
   7. รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Wireless LAN 
   8. มีช่องสําหรับใส่การ์ดหน่วยความจําแบบ SD card 
หรือดีกว่า
   9. มีระบบออโต้โฟกัสและระยะโฟกัสธรรมดา
   10. สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบได้ (เลนส์)
   11. สามารถถ่ายภาพนิ่งสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที
   12. มีจอแอลอีดีสําหรับมองภาพ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กําหนด 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เลนส์กล้องถ่ายรูป จํานวน 32,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเลนส์กล้องถ่ายรูป จํานวน 1 ชิ้น
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เลนส์สําหรับกล้องถ่ายภาพ เลนส์ RF 600mm f/11 IS STM  
2. โครงสร้างเลนส์ 10 ชิ้นเลนส์ใน 7 กลุ่ม
3. ระยะโฟกัสใกล้สุด 4.5 ม.
4. กําลังขยายสูงสุด 0.14 เท่า 
5. เส้นผ่านศูนย์กลางฟิลเตอร์ 82 มม.
6. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟิลเตอร์ 82 มม.
7. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 93X269.5 มม. (ขณะถ่าย
ภาพ)/199.5 มม. (เมื่อหดเก็บ)
8. น้ําหนัก 930 ก. โดยประมาณ
9. รูรับแสงที่ F11
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กําหนด 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
(สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แบบเคลื่อนที่ 
แรงดัน 1,200 บาร์ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.ชร. กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท 
(สํานักปลัดฯ จํานวน 11 เครื่อง)
(กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 เครื่อง)
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 154,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท 
(สํานักปลัดฯ จํานวน 3 เครื่อง)
(สํานักงานเลขานุการ อบจ. จํานวน 4 เครื่อง)
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที่) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ปีปัจจุบันเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักปลัดฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการเจ้าหน้าที่) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 36,000.- 
บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักปลัดฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 22,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 2,800.- บาท โดยตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (สํานักปลัดฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 43,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 5,400.- บาท 
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักปลัดฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,952,570 บาท
งบบุคลากร รวม 8,150,170 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,150,170 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,525,240 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง(ประเภทผู้บริหาร)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่ม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
16 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน 2559  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,321,840 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 114,690 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,758,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 713,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงรายถือปฏิบัติ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 525,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่มี
กฏหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 37,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการ  
ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 2,660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- เพื่อจ่ายเปนค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเปนรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การ
เช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ การ
จัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ต่างๆ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ 
 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมประชาคมและการประชุมกรณีอื่น
ที่จําเปนในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และที่มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 559,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ 
ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ 272 ลําดับที่ 8

โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai 
Clinic Center)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ  
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
อบจ.ชร. ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 272 ลําดับที่ 9
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ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ 
ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1

อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 616,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น  
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564  ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้าที่ 89 ลําดับที่ 5
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อบรมให้ความรู้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-Plan 
- eMENSCR )

จํานวน 75,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ 
ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564  ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้าที่ 89 ลําดับที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
 เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนต้องทํา
การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว หนังสือ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เปนตู้เก็บเอกสารไม้ 3 บานเปิด จัดเก็บ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 
120 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 80 ซม. ขนาด 11 หน้า จํานวน 
8 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เหตุผลที่กําหนดนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งานบริหารงานคลัง รวม 30,161,660 บาท
งบบุคลากร รวม 20,410,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 20,410,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 16,624,260 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2561 
(กองคลัง ตั้งไว้ 9,192,180.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 7,432,080.-บาท) 

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:14 หน้า : 52/271



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 259,680 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่ม
ค่าวิชาเงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่
26 สิงหาคม 2558
(กองคลัง ตั้งไว้ 67,200.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 192,480.-บาท) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 224,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน 2559
(กองคลัง ตั้งไว้ 121,200.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 103,200.-บาท) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,190,540 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ 
ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองคลัง ตั้งไว้ 1,320,890.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 1,869,650.-บาท) 
- ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2558 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 111,480 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ
(กองคลัง ตั้งไว้ 50,520.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 60,960.-บาท) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 9,358,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,252,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตามโครงการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(กองพัสดุฯ)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 200,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 250,000.-บาท) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,107,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(กองคลัง ตั้งไว้ 559,200.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 548,400.- บาท) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 195,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 71,800.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 123,300.-บาท)

ค่าใช้สอย รวม 2,556,600 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,896,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- เพื่อจ่ายเปนค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเปนรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การ
เช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ การ
จัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ต่างๆ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ 
 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกัน ในการประกันภัยรถราชการ หรือ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(กองคลัง ตั้งไว้  896,600.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้  1,000,000.-บาท)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกับภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 100,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท)
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เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (กองคลัง)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ 275 ลําดับที่ 13

เสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (กองพัสดุฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ 90 ลําดับที่ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 160,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งชารุดเสียหาย
จําเปนต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
(กองคลัง ตั้งไว้ 100,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 60,000.-บาท)   
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  

ค่าวัสดุ รวม 4,280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 200,000.- บาท) 
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 300,000.- บาท)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 70,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 50,000.-บาท)     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,010,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 10,000.- บาท) 
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 250,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 400,000.-บาท) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 269,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 24,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท)     
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง ตั้งไว้ 130,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 35,000.-บาท) 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 393,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 293,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จัดเก็บ 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท 
โดยมีคุณลักณะดังนี้ ตู้เก็บเอกสารไม้ 3 บานเปิด 
จัดเก็บ 2 ชั้น ผลิตจากไม้ Particle Board 
เคลือบผิวเมลามีน หนา 16 มม. ขนาดความกว้าง 
120 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 85 ซม. รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองพัสดุฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัย ขนาด 11 หน้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน
แบบพวงมาลัย ขนาด 11 หน้า จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ขนาด 
4460 (L) x 1000 (W) x 2250 (H) mm. โครงสร้าง
ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7 มม. 
ผ่านกระบวนการป้องกันนสนิมตามมาตรฐาน 
มอก.1183 ระบบทดกําลังเพื่อผ่อนแรงขณะขับเคลื่อน
ตู้ใช้แรงหมุนเทียบเท่าน้ําหนัก 2 กก. ระบบปรับโซ่ดึง
อัตโนมัติที่มือหมุน ระบบป้องกันล้ม Anti tip 
ด้วยลูกปนขนาดใหญ่ ระบบพวงมาลัยหมุนทําจาก
สแตนเลส รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (กองพัสดุฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 
5,500.-บาท โดยมีคุณลักณะดังนี้ ขนาดความกว้าง 
39 ซม. x ลึก 50 ซม. x สูง 60 ซม. ติดตั้ง 5 ล้อเลื่อน 
พร้อมระบบ Central Lock ลิ้นชักดึงเข้าออก 
ด้วยระบบรางลูกปน มีระบบ Anti-tilt ป้องกันตู้ล้ม 
ลิ้นชักบน 2 ลิ้นชัก รับน้ําหนักได้ 5 กิโลกรัม ลิ้นชักล่าง
รับน้ําหนักได้ 12 กิโลกรัม รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคา
ที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (กองพัสดุฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองพัสดุฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ทําสัญญา
แบบปรับราคาได้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ ที่กําหนด (กองพัสดุฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 1,298,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,204,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,204,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,204,740 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 93,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 9,302,960 บาท

งบบุคลากร รวม 7,123,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,123,810 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,757,980 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง(ประเภทผู้บริหาร) (กองป้องกันฯ)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่ม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
16 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน 2559  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,979,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 216,030 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,120,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 640,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (กองป้องกันฯ)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 528,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 92,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการ  
ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกําจัด
ปลวก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จําเปนในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
และที่มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเปนต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 238,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว ฯลฯ (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ฯลฯ (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ไขควง ประแจ คีมล็อค 
แผงกั้นจราจรแบบมีล้อ แผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ ฯลฯ 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ สําหรับ
ปฏิบัติงานในการป้องกันสาธารณภัยภาคสนาม (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
ฯลฯ (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 32,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 1,058,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,058,550 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ําพ่นยาชนิดเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปัมน้ําพ่นยาชนิดเครื่องยนต์
ขนาดเล็ก จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
ความเร็วรอบ 7,000 รอบ/นาที ความจุถังน้ํามันไม่น้อยกว่า
0.5 ลิตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 22 

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:14 หน้า : 74/271



เครื่องปัมน้ําพ่นยาชนิดเครื่องยนต์ พร้อมชุดปัมพ่นชนิดสามสูบ จํานวน 74,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปัมน้ําพ่นยาชนิดเครื่องยนต์
พร้อมชุดปัมพ่นชนิดสามสูบ จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
18,725.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ประเภทเครื่องยนต์
เบนซิน 6.5 แรงม้า 4 จังหวะ ความเร็วรอบเครื่อง 500-800 
รอบ/นาที รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 22 

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 59,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองป้องกันฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 24
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เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดกลาง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดกลาง
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 50,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
บาโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 17 

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเล็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเล็ก
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 25,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
บาโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 16
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เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดใหญ่ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดใหญ่
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 65,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
บาโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 33 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 18

ถังบรรจุน้ํา จํานวน 20,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อถังบรรจุน้ํา จํานวน 4 ถัง ๆ ละ 
5,200.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร มีวาล์วปิดเปิด (บรรทุกท้ายกระบะ) 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 20
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ถังบรรจุน้ําพ่นยา ชนิดไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อถังบรรจุน้ําพ่นยา ชนิดไฟฟ้า
จํานวน 20 ถัง ๆ ละ 1,200.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 ลิตร แรงดัน
ไม่น้อกว่า6 บาร์ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เหตุผลที่กําหนดนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 21

สายพ่นยาพร้อมโรลม้วนสาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อสายพ่นยาพร้อมโรลม้วนสาย
จํานวน 20 ม้วน ๆ ละ 10,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ความหนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 23
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เปนเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
ขนาดไม่เกิน 200 แอมป์ มีระบบป้องกันลัดวงจร
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เปนระบบ VHF ขนาดกําลังส่ง
ไม่เกิน 5 วัตต์ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เหตุผลที่กําหนดนอกบัญชีมาตรฐานเนื่องจากต้องการ
คุณลักษณะและราคาที่ต่ํากว่า
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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อุปกรณ์ติดตามตัวชนิดคลื่นวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามตัว ชนิด
คลื่นวิทยุ สําหรับ Monitor ทีมงาน จํานวน 20 เครื่อง 
เครื่องละ 5,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
สามารถจับคู่กับสมาร์ทโฟน สามารถส่งข้อความ
เสียง และตําแหน่งโดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi หรือซิมการ์ด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

อากาศยานไร้คนขับตรวจจับความร้อน (โดรน) จํานวน 144,450 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับตรวจจับความร้อน
(โดรน) จํานวน1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีฟีเจอร์ 
Spot Meter ที่สามารถโชว์อุณภูมิโดยเฉลี่ยของวัตถุได้ 
มีฟีเจอร์ Area Measurement ใช้ชี้จุดที่อุณหภูมิต่ําที่สุด และ
สูงที่สุดได้ในบริเวณที่ต้องการรายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 128 ลําดับที่ 7 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองป้องกันฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,665,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,665,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,665,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  (กองป้องกันฯ)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
หน้าที่ 232 ลําดับที่ 4
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ฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัย ทางน้ําและดําน้ํากู้ภัย จํานวน 706,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  (กองป้องกันฯ)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3 
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ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ การกู้ภัยทางสูง กู้ภัยในที่อับอากาศ จํานวน 545,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1 

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เครื่องมือและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 4 
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟ
ปาและหมอกควัน

จํานวน 194,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 5

ส่งเสริมความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยจากการจมน้ํา  หลักสูตร ครูสอนลอยตัวและว่ายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอด (Floating and Swimming Survival Instructor 
Training Course : F.S.S.I)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  (กองป้องกันฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 25,621,220 บาท

งบบุคลากร รวม 16,505,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,505,570 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 11,749,080 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักการศึกษา)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง(ประเภทผู้บริหาร) (สํานักการศึกษา)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่ม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
16 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 337,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษา)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน 2559  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,124,010 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักการศึกษา)
- ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 115,280 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(สํานักการศึกษา)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 6,694,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,011,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่มี
ฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 91,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการ  
ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 4,617,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- เพื่อจ่ายเปนค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเปนรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น 
การเช่าคอลัมป์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ 
การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ใน 
รูปแบบอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นที่จําเปนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)
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ส่งเสริมภาษาสู่การค้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเปนค่าจ้าง
เหมาจัดทําหลักสูตรบทเรียนและแบบทดสอบ 3 ภาษา
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(สํานักการศึกษาฯ)
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศึกษา หน้าที่ 45 ลําดับที่ 8

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักการศึกษาฯ)
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แชร์ริ่งเซนเตอร์  (Sharing center) จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
กับการ ดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร.ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 46 
ลําดับที่ 9

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย

จํานวน 116,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
 หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงานการศึกษา หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1
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สร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 209 ลําดับที่ 3

ห้องเรียนโรงเรียน อบจ.เชียงราย กระจายสู่ห้องเรียนท้องถิ่น จํานวน 1,006,050 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเปนต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว หนังสือ 
ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น 
หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย 
อิฐหรือซีเมนต์บล๊อกฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรี่ 
ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน  ฯลฯ  (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 276,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 570,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 570,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง จํานวน 67,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง 
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม.
ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 30x120x45 ซม. 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 121 ลําดับที่ 2

ม้านั่งสนามอัลลอยด์แบบมีพนักพิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อม้านั่งสนามอัลลอยด์แบบ
มีพนักพิง จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดยาว 120 ซม. รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 หน้าที่ 
127 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 32,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
ล้อจักรยานจํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 12,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเล่นสนามสําหรับเด็ก จํานวน 225,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสําหรับเด็ก
ประกอบด้วย (1) บาร์เชือก จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
21,000.-บาท (2) คานกระดก 3 คาน จํานวน 2 ชุด 
ชุดละ 19,000.-บาท (3) สปริงโยกรูปสัตว์ จํานวน 
4 ตัว ๆ ละ 14,000.-บาท (4) บาร์โหน จํานวน 1 อัน 
อัน ละ 21,500 บาท (5) เครื่องเล่นกลางแจ้ง จํานวน 
1 ชุด ๆ ละ 67,500 บาท รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด จัดหาตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 หน้าที่ 
124 ลําดับที่ 25
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,850,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,850,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

จัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์
ครั้งที่ 14 ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนวัดท่าน้ํา ตําบลปาแดด
อําเภอปาแดด ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 44 ลําดับที่ 4

พัฒนาการเรียนรู้สามเณรเพื่อบูรณาการสู่ชุมชน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนวัดดงชัย ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 43 ลําดับที่ 3
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อบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดเชียงราย จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนวัดพระแก้ว อําเภอ
เมืองเชียงราย ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 44 ลําดับที่ 5

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาบาลี จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนวัดพระสิงห์ อําเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 44 ลําดับที่ 6
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,104,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,804,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,896,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน จํานวน 1,896,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ. ชร. ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศึกษา หน้า 6 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 908,300 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 908,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1-ป.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 43 ลําดับที่ 2

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 108,663,210 บาท
งบบุคลากร รวม 63,773,110 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 63,773,110 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 39,714,380 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,484,120 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในอัตราเท่ากับ
เงินวิทยฐานะที่ได้รับ  (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 8 
สิงหาคม 2550 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 3,982,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครู ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 17,330,510 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
- ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 261,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 44,072,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 43,872,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม 
คําพิพากษา 
- เพื่อจ่ายเปนค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเปนรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์
หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ต่าง ๆ ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ
- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จําเปนในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการ
สื่อสาร และโทรคมนาคม โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)

จํานวน 26,062,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
โดยจ่ายเปน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าปัจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ชร. ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 10 ลําดับที่ 3
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แข่งขันกีฬาเพื่อสู่ความ
เปนเลิศ

จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราชการครู ค่าเบี้ยเลี้ยง
พนักงานขับรถ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่ายานพาหนะ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 217 ลําดับที่ 27

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดสวัสดิการอาหาร
ประจําวันและอาหารเสริมนักเรียนหลักสูตรความเปนเลิศด้าน
กีฬา(รูปแบบนักเรียนอยู่ประจํา)

จํานวน 6,750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายการในการจัดสวัสดิการอาหารประจําวัน
และอาหารเสริมนักเรียนหลักสูตรความเปนเลิศด้านกีฬา 
(รูปแบบนักเรียนอยู่ประจํา) (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 218 ลําดับที่ 28
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกันคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพัฒนาและสร้างแบบสอบ PRE-O-NET ,
 PRE-NT ค่าที่พัก  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 217 ลําดับที่ 25

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอก
สถานที่

จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 217 ลําดับที่ 26
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ

จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 
ค่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะพร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 216 ลําดับที่ 22

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 216 ลําดับที่ 23
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน อบจ.เชียงราย สู่ความเปนเลิศ

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ตลอดจนค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 217 ลําดับที่ 24

งบลงทุน รวม 817,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 617,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 15,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จํานวน 75,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  
4 ตู้ ๆ ละ 5,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์การศึกษา

หุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อหุ่นจําลองโครงมนุษย์ แบบ
เต็มตัว จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 122 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จํานวน 33,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 122 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จํานวน 184,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  
จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 30,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 121 ลําดับที่ 4

กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว จํานวน 51,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว  
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 12,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 121 ลําดับที่ 5
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เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานัก
งบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 50,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
25,100.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน ธันวาคม 
2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 26
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 
ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 23,000.-
บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 121 ลําดับที่ 3 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน อบจ.เชียงราย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการศึกษาฯ)
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ยุทศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 222 ลําดับที่ 32

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 182,400 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 182,400 บาท

เงินอุดหนุน รวม 182,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย  ปี 
2565

จํานวน 182,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเชียงราย ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 43 ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 14,228,870 บาท

งบบุคลากร รวม 11,254,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,254,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 8,363,160 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (กองสาธารณสุข)
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร) (กองสาธารณสุข)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่ม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
และประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน 2559  
(กองสาธารณสุข) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,413,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ 
ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 89,040 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,757,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 1,780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสถานที่ จ้างเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง
สําหรับขบวนแห่ จ้างเหมากําจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม จ้างเหมา
ตกแต่งสวนหย่อม ปลูกต้นไม้และตกแต่งต้นไม้ จ้างเหมาปรับปรุง
เครื่องเสียง ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสาธารณสุข )
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรอง การประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ การประชุมระหว่าง อปท.กับอปท.
การประชุมระหว่าง อปท.กับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือเอกชน การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว ฯลฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ  
(กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ใน
คลินิคสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น เวชภัณฑ์ 
สําลี ผ้าพันแผล น้ํายาต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 217,070 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,070 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จํานวน 8,670 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,890.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ มีระบบคลื่นความถี่ 2.4 GHz
แสดงหมายเลขเรียกเข้า มีระบบ Speaker phone
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนดจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ
แบบสอดแขน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 70,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองสาธารณสุข) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองสาธารณสุข) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.-บาท 
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองสาธารณสุข) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 5,310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,900,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,900,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการถ่ายโอนโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 49 ลําดับที่ 7
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การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
และระบบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 48 ลําดับที่ 5

การส่งเสริมความรู้และทักษะ ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจในวัยเด็ก

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 
เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน 
และเกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองสาธารณสุข) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 49 ลําดับที่ 6
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สร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 48 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และการทํางานของหัวใจ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
อําเภอเวียงชัย ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 47 ลําดับที่ 1
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จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และการทํางานของหัวใจ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโรงพยาบาลเทิง อําเภอเทิง
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 47 ลําดับที่ 2

จัดซื้อหัวต่อสําหรับการตัดกระดูกแบบส่ายขนาดใหญ่  (Large 
Sagittal Saw)

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเชียงของ อําเภอเชียงของ ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 48 ลําดับที่ 3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 11,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 11,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 11,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:15 หน้า : 131/271



พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 56 ลําดับที่ 1

พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี และครอบครัวจังหวัดเชียงราย จํานวน 6,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2
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สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อน ทาง
สังคมในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความเดือดร้อน ทางสังคมในจังหวัดเชียงราย
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 58 ลําดับที่ 5

เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 59 ลําดับที่ 6
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 3,757,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,757,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,757,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.เทอดไทย - ม.11 
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

จํานวน 1,470,000 บาท

- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6-X1) และพุกเหล็ก 
ความยาว 1.50 เมตร จํานวน 21 ชุด ๆ ละ 70,000.-บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 60 ลําดับที่ 2
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ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  เชื่อมระหว่าง ม.2,5 ต.แม่สลองใน - ม.12 
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

จํานวน 980,000 บาท

- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6-X1) และพุกเหล็ก
ความยาว 1.50 เมตร จํานวน 14 ชุด ๆ ละ 70,000.-บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 60 ลําดับที่ 3

ติดตั้งแผงวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก สําหรับสวนไม้งาม
ริมน้ํากก

จํานวน 497,000 บาท

- ติดตั้งแผงวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักสําหรับ
สวนไม้งามริมน้ํากก จํานวน 1 ระบบ รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2
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ติดตั้งแผงวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักสําหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน

จํานวน 310,000 บาท

- ติดตั้งแผงวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักสําหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน จํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 20 ลําดับที่ 3

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย 
แห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จํานวน 
1 ระบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,665,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,665,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,665,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวบรวม และขนย้ายขยะอันตราย "ท้องถิ่นเชียงราย 
สร้างสรรค์ ร่วมกันกําจัดขยะอันตราย"

จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขนย้ายขยะ
อันตราย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โรงเรียนปลอดฝุน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 70 ลําดับที่ 5

อบรมเครือข่าย การจัดการขยะมูลฝอย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)

จํานวน 99,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 68 ลําดับที่ 3
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อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 69 ลําดับที่ 4

อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จํานวน 508,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ
 โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 67 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:15 หน้า : 139/271



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,789,040 บาท

งบบุคลากร รวม 8,292,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,292,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,863,040 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และเงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16
 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน 2559  
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,211,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
- ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 2,180,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,060,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้าน
- เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 60,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสถานที่ จ้างเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง
สําหรับขบวนแห่ จ้างเหมากําจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม
จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ปลูกต้นไม้และตกแต่งต้นไม้
จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องเสียง ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์
เผยแพร่ความรู้เรื่องต่างๆ เพื่องานสวัสดิการสังคม  เช่น
ค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 25563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น
วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปน
ต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น กระดาษ ปากกา หมึก
โรเนียว ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 315,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 315,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร (ระดับกลาง) จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (ระดับกลาง) จํานวน 1 
ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่ต่ํากว่า กว้าง 75 ซม. 
ลึก 73 ซม. สูง 92 ซม. โครงและขาทําจากไม้ เบาะบุด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนัง มีที่วางแขน พนักพิงหลังปรับเอนได้ 
สามารถปรับระดับสูง-ต่ํา ได้ ขาเก้าอี้ 5 แฉก  รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กําหนด จัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาดเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 101,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4
 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของ
สํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เต็นท์พับอเนกประสงค์ จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเต็นท์พับอเนกประสงค์ จํานวน 10 
หลัง ๆ ละ 2,700.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 3 เมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กําหนด 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โต๊ะพับสแตนเลส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จํานวน 10 ตัว ๆ 
ละ 3,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดความกว้าง 
60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 68,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ
 ละ 17,000.- บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 7,500.- บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28หน้า/นาที)

จํานวน 35,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง ๆ 
ละ 8,900.- บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองสวัสดิการสังคม) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 14,482,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 13,290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 13,290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

การจัดงานออกแบบ เพื่อความยั่งยืนเชียงราย 2021  (Chiang Rai 
Sustainable Design Week 2021)

จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 
เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1
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ตลาดประชารัฐ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ 
การดําเนินงานตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 23 ลําดับที่ 3
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พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชา
สัมพันธ์

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยจ่ายเปน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน หน้าที่ 34 ลําดับที่ 7
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มหกรรมกาดนัดของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ 
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ 
ดําเนินงานตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 24 ลําดับที่ 4

ร้านค้าออนไลน์สาธิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชียงราย จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 25 ลําดับที่ 5
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ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ในการแก้ไขปัญหาสังคม
ภายในครอบครัว

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ ฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 63 ลําดับที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 64 ลําดับที่ 5
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อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามวิถีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ ฯ
(สํานักเลขานุการ อบจ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 1,192,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,192,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเปนผู้นํารักสถาบัน
พิทักษ์ชุมชน

จํานวน 442,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนมณฑลทหารบกที่ 37
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 62 ลําดับที่ 3
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รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be Number One) 
จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 61 ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอแม่ลาว ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 61 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 9,617,390 บาท

งบบุคลากร รวม 4,262,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,262,390 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,034,390 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 
(สํานักการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 228,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(สํานักการศึกษา)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 5,355,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเปนค่าจ้าง
วิทยากรผู้นําเต้นแอโรบิค จํานวน 12 เดือน (สํานักการศึกษาฯ)
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ หน้าที่ 243 ลําดับที่ 6

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย  E - Sport" จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 2
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การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล  อบจ.เชียงราย จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามโครงการฯ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 51 ลําดับที่ 3
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กีฬาเยาวชนเงินล้าน จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามโครงการฯ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 50 ลําดับที่ 1
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กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามโครงการฯ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 51 ลําดับที่ 4
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แข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.เชียงราย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามโครงการฯ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 51 ลําดับที่ 5
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มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามโครงการฯ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 52 ลําดับที่ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเปนต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,555,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)  
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 6,679,120 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,025,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,025,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

จัดทําฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 185 ลําดับที่ 7
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นิทรรศการข่วงศึกษาสู่การแสดง แสงสีแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์
เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ  การแสดง 
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 40 ลําดับที่ 40

ฟนฟูและสืบสานภาษาล้านนา จํานวน 225,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร. 
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 186 ลําดับที่ 8
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ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 39 ลําดับที่ 38

มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง 
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 40 ลําดับที่ 39
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ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าจัดทํารถเทียนพรรษา ค่าจัดทําขบวนแห่เทียนพรรษา
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2

อบรมสัมนาผู้ปฏิบัติงาน ด้านศาสนพิธี จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษาฯ)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 41 ลําดับที่ 41

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:16 หน้า : 169/271



งบเงินอุดหนุน รวม 3,654,120 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,654,120 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ แม่สาย ครั้งที่ 8 จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลแม่สาย อ.แม่สาย
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 35 ลําดับที่ 27

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําปี 2565 จํานวน 197,120 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลสันทรายงาม
อ.เทิง ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 37 ลําดับที่ 32
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จัดงานไหว้สาพระเจ้าสองสี ประจําปี 2565 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหงาว อ.เทิง
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 38 ลําดับที่ 35

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นครเชียงราย : สืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า (บ่องฉ่องตุ๊)  
ชาติพันธุ์นครเชียงราย

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลนครเชียงราย
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 39 ลําดับที่ 36
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ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมจ้อ 
อําเภอเทิง (หนึ่งในพระธาตุ เก้าจอมของจังหวัดเชียงราย)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
อ.เทิง ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 33 ลําดับที่ 20

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 38 ลําดับที่ 34
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สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลดอนศิลา
อ.เวียงชัย ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 32 ลําดับที่ 16

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งานประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจําปี 2565 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เชียงแสน ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 30 ลําดับที่ 10
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งานลอยกระทง "ป๋าเวณียี่เปงเมืองเชียงแสน" ประจําปี 2564 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เชียงแสน ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 30 ลําดับที่ 11

ประเพณีไหว้สาพญามังราย ประจําปี 2565 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
พญาเม็งราย ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 39 ลําดับที่ 37
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สืบสานประเพณีนมัสการ และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2565 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 29 ลําดับที่ 6

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งานบวงสรวงสักการะ และสืบชะตาแม่น้ํางาว  อําเภอเวียงแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 67,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 34 ลําดับที่ 23
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จัดงานบุญเดือน 4 ประเพณี บุญผะเหวด อําเภอเทิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 35 ลําดับที่ 26

จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ํา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในอําเภอแม่ลาว จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่ลาว
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 36 ลําดับที่ 28
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จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ํา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์อําเภอเทิง เนื่อง
ในวันวิสาขบูชา

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 34 ลําดับที่ 24

จัดงานโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 34 ลําดับที่ 25
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อบรมเชิงปฏิบัติการการปัน และพิมพ์ลาย สีสรรปันลาย เวียงกาหลง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ
เวียงปาเป้า ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 38 ลําดับที่ 33

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 57,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 52,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 52,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ดอกไม้เจ็ดสีที่ริมโขง จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:16 หน้า : 178/271



ดอกไม้แห่งท้องทุ่งร้องหลอด จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 28 ลําดับที่ 4

ทุ่งดอกไม้แห่งความทรงจํา จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3
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มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย จํานวน 30,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ประติมากรรมสร้างสรรค์ จํานวน 9,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1
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หนาวนี้ที่เวียงเทิง ตอนดอกผีเสื้อโบยบิน จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักปลัดฯ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 28 ลําดับที่ 5
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งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,500,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุ จอมหมอกแก้ว ม.9  ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ม.9 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียด
ประกอบด้วย งานปรับปรุงลานทางเดินโดยรอบพระธาตุ 
งานรื้อถอนอาคาร ศาลา ซุ้ม ฯลฯ โดยรอบพระธาตุ 
และงานปรับปรุงอาคารสําหรับประกอบพิธีทางศาสนา 
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ขร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 42 ลําดับที่ 45
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ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือเมืองเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง 
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือเมืองเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประกอบด้วยงานระบบไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร งานระบบสุขาภิบาล และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรวมทั้งหมด จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
หน้าที่ 42 ลําดับที่ 43

งบเงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อําเภอเทิง ประจําปี 2565 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
อ.เทิง ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 33 ลําดับที่ 21
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จัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า ประจําปี 2565 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลตับเต่า อ.เทิง
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 32 ลําดับที่ 18

จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คํา ครั้งที่ 31 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 31 ลําดับที่ 15
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จัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมนับร้อยปี
ของดี เมืองเทิง

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
อ.เทิง ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 32 ลําดับที่ 19

เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊"  
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 31 ลําดับที่ 14
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วันลําไย กระท้อนของดี ตําบลห้วยสัก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 37 ลําดับที่ 31

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
อ.เชียงแสน ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 32 ลําดับที่ 17
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

114 ปี ของดีเวียงปาเป้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เวียงปาเป้า ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 36 ลําดับที่ 29

งานสี่เผ่าชาวดอยหลวง ครั้งที่ 14 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
ดอยหลวง ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 31 ลําดับที่ 13
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จัดงานของดีอําเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แม่จัน ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 29 ลําดับที่ 8

จัดงานข้าวหอมและของดี อําเภอปาแดด จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาแดด
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 37 ลําดับที่ 30
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จัดงานข้าวใหม่ ปลามัน และมหกรรมของดีอําเภอพาน  ประจําปี 
2564

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 30 ลําดับที่ 9

จัดงานเทศกาลส้มโอและของดี อําเภอเวียงแก่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เวียงแก่น ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 29 ลําดับที่ 7
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แอ่ว "Baan Dam"  ผ่อกาดวัฒนธรรมนางแล จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองเชียงราย ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 31 ลําดับที่ 12

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

จัดงาน "ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่า เล่าเรื่องเชียงของ" จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ
เชียงของ ตามโครงการฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 33 ลําดับที่ 22
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 166,756,849 บาท

งบบุคลากร รวม 43,535,530 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 43,535,530 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 19,056,780 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและ
เงินปรับของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561(สํานักช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 247,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
(ประเภทผู้บริหาร)
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่ม
ค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ 
- เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  (สํานักช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 337,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 (สํานักช่าง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 771,120 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
และเงินปรับของลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของส่วนราชการได้รับ
อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของกระทรวงการคลัง 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (สํานักช่าง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 21,770,630 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,352,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 98,616,289 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,384,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตามโครงการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักช่าง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 857,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 327,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักช่าง) 
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ค่าใช้สอย รวม 11,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
และเครื่องขยายเสียงสําหรับขบวนแห่ จ้างเหมากําจัดปลวก 
จ้างเหมาดูดส้วม จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ปลูกต้นไม้และ
ตกแต่งต้นไม้ จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องเสียง ตลอดจนการ
จ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานของ อบจ.เชียงราย
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเปนค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเปนรายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การเช่าคอลัมน์ 
หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ต่างๆ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบอื่น ๆ ของ อบจ.เชียงราย
- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักช่าง) 

เพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ผัง
เมืองรวม  จ.เชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ 
ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ (สํานักช่าง)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ.เชียงราย ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 287 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 
เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งชํารุด
เสียหายจําเปนต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 83,552,789 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น กระดาษ ปากกา หมึก
โรเนียว ฯลฯ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ฯลฯ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 63,452,789 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เปนสาธารณะและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามคําร้องขอรวมถึงคําร้องขอที่มาจากการประสานแผน เช่น 
ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กรวดคัด โคลนผง 
ดินเหนียว ฯลฯ (สํานักช่าง)  
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน 
แบตเตอรี่ฯลฯ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เช่น พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา
ยาป้องกัน และกําจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุอื่น จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอื่น เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ใบพัดเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส หัวเจาะ
และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้ากับลักษณะวัสดุอื่นใด ฯลฯ (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 78,700 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 66,700 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 24,605,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,605,030 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จํานวน 5,780 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สํานักงานไร้สาย  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,890.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ มีหน้าจอ LCD รองรับระบบคลื่นความถี่ 2.4 GHz
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) 18,000 บีทียู

จํานวน 118,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
18,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 29,600.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 19,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ชุดโทรศัพท์สํานักงานไร้สาย จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโทรศัพท์สํานักงานไร้สาย 
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีหน้าจอ LCD 
ระบบคลื่นความถี่ 2.4 GHZ มีเครื่องหลัก 1 เครื่อง 
และเครื่องย่อย 4 เครื่อง  รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคา
ที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

รถเข็นของ 4 ล้อ พื้นเหล็ก จํานวน 5,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถเข็นของ 4 ล้อ พื้นเหล็ก
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 1,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
โครงสร้างทําจากเหล็กและอลูมิเนียม รองรับน้ําหนัก
150 กก. ด้ามจับสามารถพับเก็บได้ รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าไหล่ทางอเนกประสงค์ จํานวน 7,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าไหล่ทาง
อเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
(สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 122 ลําดับที่ 13

รถบดล้อยาง จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบดล้อยาง จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน 
ชนิด 7 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เครื่องยนต์ดีเซล 
4 จังหวะ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 122 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:16 หน้า : 203/271



รถบดล้อเหล็กคู่ สั่นสะเทือน จํานวน 3,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ สั่นสะเทือน 
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 ตัน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 122 ลําดับที่ 12

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 2,633,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณดังนี้ ปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ํา จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 14
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รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนสลิง
พร้อมชุดพัฒนาบ่อบาดาล

จํานวน 6,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ 
กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนสลิง
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมเครื่องอัดอากาศเปน
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า มีแรงดันไม่น้อยกว่า 7 bar และมีอุปกรณ์
ในการพัฒนาบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักช่าง)
- เหตุผลที่กําหนดนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.03 
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 15
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา (ซับเมิร์สสูบน้ํา) จํานวน 19,250 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ซับเมิร์สสูบน้ํา) 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 2 นิ้ว 
กําลัง 2 แรงม้า ชุดปัมน้ํา  2 แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส
22 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ํา 2 นิ้ว ปริมาณน้ํา 100 ลิตร/นาที
อัตราส่งสูงสุดจะอยู่ที่ 85 ม. มอเตอร์ 4 นิ้ว 2 แรงม้า
1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ 100 นิ้ว รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ขนาดใหญ่ จํานวน 374,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง 
ขนาดใหญ่ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
(มีหน้าแปลน) กําลัง 15 แรงม้า พร้อมระบบตู้ควบคุม 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 30,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สูบน้ําได้ 1,500 ลิตร/นาที ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเติมลมอัตโนมัติ ชนิดติดตั้งภายนอก จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเติมลมอัตโนมัติ ชนิดติดตั้ง
ภายนอก จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
แรงดันขาเข้า 217 PSI/15 bar (สูงสุด) แรงดันใช้งาน
ขาออก 5-174 PSI/0.3-12 bar (สูงสุด) รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาดเพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ปัมลมสายพาน 3 แรงม้า จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อปัมลมสายพาน 3 แรงม้า
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ปัมลมแบบลูกสูบ, 
กระบอกสูบ 2 สูบ (1H,1L) แรงดันลม 12-16 บาร์, 
174-214 ปอนด์ อัตราการผลิต 340 ลิตร/นาที 
มอเตอร์ 3 แรงม้า, แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
ความเร็วรอบของปัมลม 990 รอบ/นาที ถังเก็บลมขนาด 
165 ลิตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ  3,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ รองรับย่านวัดกระแส AC/DC ไม่ต่ํากว่า 600 A
รองรับย่านวัดแรงดัน AC/DC ไม่ต่ํากว่า 600 V
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้ ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาด 40 นิ้ว ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน 1 ชุด ๆ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แรงดันปกติ 115 บาร์
แรงดันน้ําสูงสุด 130 บาร์ ปริมาณน้ําสูงสุด 520 ลิตร/ชม.
ปริมาณน้ําปกติ 500 ลิตร/ชม. กําลังมอเตอร์ขนาด 2200 W.
Induction Motor ความยาวสายฉีดน้ํา 8 เมตร พร้อมหัวฉีด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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สว่านไฟฟ้าไร้สายแบบกระแทก พร้อมชุดดอกสว่าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สายแบบกระแทก 
พร้อมชุดดอกสว่าน จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 6,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แรงดันไฟ 12 V. แรงบิด 
เบา/หนัก 14/30/Nm. แบตเตอรี่ลิเธี่ยม 2 ก้อน
2.0 Ah อัตรากระแทกสูงสุด 22,500 ครั้ง/นาที 
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 0-400/0-1500
รอบ/นาที รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนดจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่น ๆ

จํานวน 308,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จํานวน 14 ชุด ๆ ละ 
22,000.-บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 
2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 
(ขนาด 36U)

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) จํานวน 1 ตู้ โดยตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
21,000.-บาท โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,800.-บาท
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,400.-บาท
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE) จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE)
จํานวน 14 ชุด ๆ ละ 1,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ออกแบบตามมาตรฐาน IEEE802.3af (PoE) และ 
IEEE802.3at (PoE Plus) มีช่องเสียบพอร์ต LAN RJ-45
จํานวน 2 พอร์ต รองรับ ความเร็วในการเชื่อมต่อ
10/100 Mbps หรือดีกว่า รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการ ที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

จํานวน 57,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จํานวน 1 ชุด 
โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดปีปัจจุบัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง Media Converter (ตัวรับ) จํานวน 26,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง
Media Converter (ตัวรับ) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 
ชุด ๆ ละ 1,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เปนอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Fast Ethernet 100
Base FX fiber to 10/100 base TX แบบ Single Core
หรือดีกว่า รองรับการเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนําแสง 
(Fiber Optic) ชนิด Single mode รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคา
ที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 214/271



อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง Media Converter (ตัวส่ง) จํานวน 26,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วนําแสง
Media Converter (ตัวส่ง) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 
ชุด ๆ ละ 1,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เปนอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Fast Ethernet 100
Base FX fiber to 10/100 base TX แบบ Single Core
หรือดีกว่า รองรับการเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนําแสง 
(Fiber Optic)ชนิด Single mode รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด จัดหาตามราคา
ที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

งานก่อสร้าง รวม 67,273,000 บาท
งบลงทุน รวม 67,273,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 67,273,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.โชคชัย -  ม.8 
ต.หนองปาก่อ อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

จํานวน 250,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 75.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
450.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที่ 17 ลําดับที่ 60

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 215/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่าง ม.8 
ต.หนองปาก่อ - ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

จํานวน 1,750,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 525.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,150.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 17 ลําดับที่ 59

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.ปาซาง  
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.2 ต.โชคชัย  อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 18 ลําดับที่ 62

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 216/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.หงาว -  ม.4 
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 16 ลําดับที่ 53

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.เทอดไทย -  
ม.2 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 465.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 13 ลําดับที่ 40

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 217/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.2 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 135.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 7 ลําดับที่ 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.เทอดไทย - 
ม.20 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 105.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
630.00  ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 13 ลําดับที่ 37

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 218/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ปาตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 140.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 840.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.15 ต.ปาหุ่ง - ม.4 
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 8 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 219/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.18 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ปาตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 130.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.19 ต.เทอดไทย - 
ม.14 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 105.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
630.00  ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 12 ลําดับที่ 36

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 220/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.24 ต.เมืองพาน - 
ม.4 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 260.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,820.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 8 ลําดับที่ 13

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.แม่พริก - 
ม.11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 10 ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 221/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.ห้วยซ้อ - 
ม.13 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00  ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 14 ลําดับที่ 43

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.ม่วงคํา - ม.8 
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 8 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 222/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.แม่เปา -  ม.9 
ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 880.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,280.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 19 ลําดับที่ 67

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.รอบเวียง - 
เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,823,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 830.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,980.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 8 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 223/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.สันทราย - 
ม.7 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 120.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
720.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.ดอยฮาง - ม.8 
ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 135.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 7 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 224/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน 
- ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 9 ลําดับที่ 15

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.6,8 ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย - ม.14 ต.สันสลี อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 26

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 225/271



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ม.13 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ปาตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 130.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.โรงช้าง - ม.14 ต.ปาแงะ อ.ปาแดด จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 650.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 17 ลําดับที่ 58

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 226/271



ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 300.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 16 ลําดับที่ 51

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.สันสลี - ม.1 ต.เวียง อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 370.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,220.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 29

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 227/271



ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมและกลุ่มผู้สูงอายุอําเภอเวียงแก่น ม.5 
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

จํานวน 1,050,000 บาท

- ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 4.00 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.9 ต.เมืองชุม - 
ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 5,280,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 40.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 18 ลําดับที่ 61
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ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

จํานวน 2,750,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 22.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 28

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย จํานวน 1,700,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 16 ลําดับที่ 55
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ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 ต.ปาตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

จํานวน 2,750,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 22.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 9 ลําดับที่ 18

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.บ้านโปง อ.เวียงปาเป้า  
จ.เชียงราย

จํานวน 1,300,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจร แบบ SKEW ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที่ 12 ลําดับที่ 35
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ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปาตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,700,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 19 ลําดับที่ 66

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ศรีค้ํา อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,700,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 9 ลําดับที่ 19
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ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 27

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กม.11 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000 บาท

- ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 15 ลําดับที่ 49
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.20 ต.ปาตึง  อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ขยายถนน คสล. จากเดิมกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800.00 ม. 
เปนกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,800.00 ม. โดยพื้นที่ขยาย
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 13 ลําดับที่ 39

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.12 ต.ปาตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

จํานวน 700,000 บาท

- ขยายสะพาน คสล. จากเดิม กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
เปนกว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 18 ลําดับที่ 64
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ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.16 ต.ปาซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย

จํานวน 700,000 บาท

- ขยายสะพาน คสล. จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
เปนกว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 18 ลําดับที่ 63

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย จํานวน 900,000 บาท

- ขยายสะพาน คสล. จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 13.00 ม. 
เปนกว้าง 6.00 ม. ยาว 13.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หน้าที่ 19 ลําดับที่ 65

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 234/271



ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.23 
ต.แม่สลองใน - ม.9  ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

จํานวน 1,050,000 บาท

- ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. เปนกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 13 ลําดับที่ 38

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,040,000 บาท

- ขยายสะพาน คสล. จากเดิมกว้าง 3.50 ม. ยาว 14.00 ม. 
เปนกว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 14 ลําดับที่ 45

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 235/271



ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000 บาท

ขยายสะพาน คสล. ทั้งสองข้างจากเดิมกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 14.00 ม. เปนกว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 15 ลําดับที่ 46

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 ต.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

จํานวน 1,260,000 บาท

- ขยายสะพาน คสล. จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม. 
เปนกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 14 ลําดับที่ 44

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 236/271



ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

จํานวน 400,000 บาท

- ขยายสะพาน คสล. จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. 
เปนกว้าง 6.00 ม. ยาว 5.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 17 ลําดับที่ 56

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.ศรีดอนมูล - 
ม.11 ต.ปาสัก อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 15 ลําดับที่ 50

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 237/271



ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.13 ต.นางแล -ม.9 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 7 ลําดับที่ 9

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ม่วงคํา - ม.6 
ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,070,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 400.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 8 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 238/271



ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.แม่คํา - ม.9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 167.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,002.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 9 ลําดับที่ 16

ปรับปรุงถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.โปงแพร่  อ.แม่ลาว - ม.1 
ต.ห้วยชมภู  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 2,000.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 15 ลําดับที่ 48

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 239/271



ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่างม.5 ต.จอมสวรรค์ - ม.2 ต.ศรีค้ํา 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,580.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,480.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 9 ลําดับที่ 17

ปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.ดงมะดะ -  ม.8 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หน้าที่ 15 ลําดับที่ 47

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 240/271



ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง  ม.2 ต.บ้านโปง  - ม.15 
ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 12 ลําดับที่ 32

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง  ม.3 ต.ปางิ้ว - ม.9 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 12 ลําดับที่ 34

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 241/271



ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง  ม.9 ต.ปางิ้ว - ม.12 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 12 ลําดับที่ 33

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.สันสลี 
อ.เวียงปาเป้า - ม.14 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 31

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 242/271



ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.สถาน - ม.9 ต.เวียง  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 450.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที่ 14 ลําดับที่ 42

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.เวียง - ม.2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 2,560.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 15,360.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที่ 16 ลําดับที่ 54
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ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.แม่ยาว - ม.6 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 800.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 6 ลําดับที่ 4

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.สถาน - ม.11 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 450.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 14 ลําดับที่ 41
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ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.งิ้ว อ.เทิง - ม.5 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,340.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,040.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 16 ลําดับที่ 52

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.สันสลี - ม.9 ต.เวียง 
อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 30
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ปรับปรุงสะพานแขวนฮาแหล่จะ ม.12 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 93.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5

ปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ชั้น 5) จํานวน 3,000,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (ชั้น 5)ประกอบด้วยงานปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ชั้น 5) 
เพื่อเปนห้องทํางาน ห้องบริการประชาชน และรองรับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย โดยปรับปรุง พื้น ผนัง เพดาน
และก่อสร้างต่อเติม รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ศึกษาการบริหารจัดการน้ํา อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างศึกษาการบริหารจัดการน้ํา อําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 เล่ม รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ชร.
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานการเกษตร หน้าที่ 85 ลําดับที่ 48

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

จัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival) จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ชร. ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 205 ลําดับที่ 1
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 26,300,000 บาท
งบลงทุน รวม 26,300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 26,300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  ม.12 ต.แม่คํา อ.แม่จัน  จ.เชียงราย จํานวน 1,000,000 บาท

- ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 100.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 77 ลําดับที่ 18

ก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงระหว่าง ม.3 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - ม.2 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ขนาดกว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม 620.00 ม. ลึก 1.00 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 79 ลําดับที่ 25
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ก่อสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.แม่ต๋ํา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.18 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม. สูง 1.50 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.ชร. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564  ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 85 ลําดับที่ 46

ก่อสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.14 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 800,000 บาท

- ขนาดสันฝายกว้าง 15.00 ม. สูง 2.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 80 ลําดับที่ 29
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ก่อสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หล่ายงาว  อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.3  ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม. สูง 1.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 81 ลําดับที่ 33

ก่อสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ปาซาง  อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.15  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม. สูง 1.50 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540  และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร  ผ.02 
หน้าที่ 84 ลําดับที่ 42
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ก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เชื่อมระหว่าง ม.8 
ต.ปาแดด - ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 250.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตรหน้าที่ 78 ลําดับที่ 20

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขุดลอกคลองแม่สะกึ๋น  ช่วงระหว่าง ม.10 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
- ม.1  ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 19.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 3.40 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 19.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. ลึก 4.30 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตรหน้าที่ 73 ลําดับที่ 6
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ขุดลอกร่องคัวะ ช่วงระหว่าง ม.5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง -  ม.8 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 20.00 ม. ยาว 580.00 ม. ลึก 2.00 ม
. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 20.00 ม. ยาว 580.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 80 ลําดับที่ 30

ขุดลอกร่องโปง ช่วงระหว่าง  ม.15 ต.ทุ่งก่อ - ม.4  ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 23.00 ม. ยาว 320.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 23.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. ลึก 4.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 84 ลําดับที่ 43
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ขุดลอกร่องสว่าน  ช่วงระหว่าง ม.1 ต.งิ้ว  อ.เทิง - ม.2 ต.ไม้ยา  
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 12.00 ม. ยาว 1,580.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,580.00 ม. ลึก 4.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,140.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร ผ.02 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 26

ขุดลอกร่องแหย่งตอนบน  ช่วงระหว่าง ม.9 ต.โยนก  อ.เชียงแสน - 
ม.8  ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 13.50 ม. ยาว 1,025.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 13.50 ม. 
ยาว 1,025.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 78 ลําดับที่ 23
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ขุดลอกลําน้ําหงาว  ช่วงระหว่าง ม.3 ต.หงาว -  ม.23 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000 บาท

- สภาพเดิมพื้นที่รวมโดยเฉลี่ย 5-0-00 ไร่ (8,000.00 
ตร.ม.) ลึก 1.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่รวมโดยเฉลี่ย 
5-0-00 ไร่ (8,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.40 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 19,500.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 80 ลําดับที่ 28

ขุดลอกลําห้วยเกี๋ยง  ช่วงระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.9 ต.ปาสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,620.00 ม. 
ลึก 1.20 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,620.00 ม. ลึก 2.30 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 78 ลําดับที่ 22

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 254/271



ขุดลอกลําห้วยปาสัก  ช่วงระหว่าง ม.8 ต.ทานตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย - ม.5  ต.ปาแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม. ยาว 2,200.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 2,200.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 76 ลําดับที่ 14

ขุดลอกลําห้วยร่องขุ่น  ช่วงระหว่าง ม.10 ต.แม่เงิน - ม.2 ต.บ้านแซว 
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 12.00 ม. ยาว 1,410.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,410.00 ม. ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 79 ลําดับที่ 24 

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 255/271



ขุดลอกลําห้วยร่องขุ่น  ช่วงระหว่าง ม.5 ต.ดอยลาน  อ.เมือง
เชียงราย - ม.6  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 74 ลําดับที่ 9

ขุดลอกลําห้วยฮ้อม  ช่วงระหว่าง ม.1 ต.แม่เปา -  ม.10 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 9.00 ม. ยาว 1,100.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรากําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 85 ลําดับที่ 47

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 256/271



ขุดลอกลําเหมืองร่องตาแมว ช่วงระหว่าง ม.5 ต.เวียงเหนือ - ม.9 
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 11.50 ม. ยาว 1,245.00 ม. 
ลึก 1.10 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 11.50 ม. 
ยาว 1,245.00 ม. ลึก 2.10 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 83 ลําดับที่ 40

ขุดลอกลําเหมืองร่องมีด  ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ปาแดด -  ม.3 
ต.สันมะค่า อ.ปาแดด  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม. ยาว 3,250.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,250.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 82 ลําดับที่ 36

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 257/271



ขุดลอกหนองช้างน้อย ม.1 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ปาแดด จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.2 ต.โรงช้าง อ.ปาแดด จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่ (4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 81 ลําดับที่ 34

ขุดลอกหนองน้ําหลง ม.15  ต.ปาอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.12 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 8-3-50 ไร่(14,200.00 ตร.ม.)
ลึก 2.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 8-3-50 ไร่ 
(14,200.00 ตร.ม.) ลึก 3.30 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 74 ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 258/271



ขุดลอกหนองปาไคร้ ม.14 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 8-3-00 ไร่ (14,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 8-3-00 ไร่ 
(14,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 74 ลําดับที่ 10

ขุดลอกหนองปาสัก ม.7  ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.14  ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 20.00 ม. ยาว 800.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 20.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 76 ลําดับที่ 13

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 259/271



ขุดลอกหนองปาสักและ ลําเหมืองส่งน้ํา ม.6 ต.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.10  
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ช่วงที่ 1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 ม. ยาว 940.00 ม.
ลึก 0.80 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม. ยาว
940.00 ม. ลึก 2.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,200.00 ลบ.ม. 
- ช่วงที่ 2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 16.00 ม. ยาว 80.00 ม.
ลึก 1.20 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 20.00 ม. ยาว
80.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,200.00 ลบ.ม. 
- ช่วงที่ 3 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 22.00 ม. ยาว 80.00 ม.
ลึก 1.20 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 25.00 ม. ยาว
80.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,600.00 ลบ.ม. 
- ช่วงที่ 4 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม.
ลึก 1.20 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม. ยาว
100.00 ม. ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
12,400.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตรหน้าที่ 72 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 260/271



ขุดลอกหนองสลาบ  ม.3 ต.ปาแดด อ.ปาแดด  จ.เชียงราย  
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  ม.3 ต.สันมะค่า อ.ปาแดด  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิม พื้นที่โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่ (4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตรหน้าที่ 82 ลําดับที่ 37

ขุดลอกหนองแสะ ม.1,2  ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.9  ต.แม่ต๋ํา อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 9-1-40 ไร่ (14,960.00 
ตร.ม.) ลึก 0.80 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 
9-1-40 ไร่ (14,960.00 ตร.ม.) ลึก 1.50 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,900.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 85 ลําดับที่ 45

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 261/271



ขุดลอกหน้าฝายบ้านวังอวน  ม.6 ต.สันมะค่า อ.ปาแดด  จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.9 ต.ปาแดด อ.ปาแดด  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่ (4,800.00 ตร.ม.)
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 4.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อย กว่า 9,600 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 81 ลําดับที่ 35

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําพนัง  ม.3 ต.สันทราย อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-1-75 ไร่ (5,500.00
ตร.ม.) ลึก - ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 
3-1-75 ไร่ (5,500.00 ตร.ม.) ลึก 2.10 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตรหน้าที่ 77 ลําดับที่ 17

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 262/271



ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ม.3 
เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.1  ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 12.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,010.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 940.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 73 ลําดับที่ 3

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  หนองน้ําสาธารณะ แม่ลาวหลง ม.2 
ต.ท่าสาย  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.5  ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย 4-0-00 ไร่ (6,400.00 ตร.ม.) ลึก 1.60 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตร
ดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลบ.ม.  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 75 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 263/271



ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  อ่างเก็บน้ําดอยพระบาท  ม.7 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม. ยาว 90.00 ม. ลึก 3.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,100.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,690.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,790.00 ลบ.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 74 ลําดับที่ 7

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  อ่างเก็บน้ําทุ่งโห้ง ม.5  ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.2  ต.สันทรายงาม อ.เทิง  
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 67.00 ม. ยาว 67.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,800.00 ลบ.ม. พร้อม
ขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,530.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า9,330.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตรหน้าที่ 79 ลําดับที่ 27

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  18:24:17 หน้า : 264/271



ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  อ่างเก็บน้ําห้วยงูเหลือม ม.10 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ 
ม.29 ต. ห้วยสัก  อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่ (4,800.00 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตร
ดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,100.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 73 ลําดับที่ 5

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  อ่างเก็บน้ําห้วยบง ม.4  ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.5 ต.ปาแดด 
อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม. ยาว 120.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,120.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,540.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร 
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 19
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ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  อ่างเก็บน้ําห้วยลึก ม.4  ต.ม่วงยาย 
อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.5  
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม. ยาว 80.00 ม. ลึก 4.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,730.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 640.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,370.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 32

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  อ่างเก็บน้ําห้วยหลู้ ม.1  ต.ม่วงยาย 
อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4  ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 45.00 ม. ยาว 90.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,930.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,350.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร 
หน้าที่ 80 ลําดับที่ 31
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ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  อ่างเก็บน้ําห้วยฮ้อม ม.10  ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ ม.5 
ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย 4-0-00 ไร่ (6,400.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,900.00 
ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 900.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตรหน้าที่ 75 ลําดับที่ 11

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองจอแฮ้ง ม.10 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  ม.5 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 60.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,305.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 510.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,815.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร 
หน้าที่ 82 ลําดับที่ 38
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ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองทราย ม.8 ต.หนองปาก่อ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  ม.6 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 60.00 ม. ยาว 80.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 850.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,650.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 83 ลําดับที่ 39

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองน้ําวังซาง ม.3 ต.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 28.00 ม. ยาว 130.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 28.00 ม. ยาว 130.00 ม. 
ลึก 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,875.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,305.00 
ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,180.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร 
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 1
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ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองบวกแฮด ม.1 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.5  ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 55.00 ม. ยาว 90.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,070.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 640.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,710.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 83 ลําดับที่ 41

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองบัว ม.1 ต.ยางฮอม  อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.9  ต.แม่ต๋ํา อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม. ยาว 100.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,145.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,345.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร 
หน้าที่ 84 ลําดับที่ 44
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ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณประโยชน์  ม.10 
ต.ปาซาง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย 2-1-30 ไร่ (3,720.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,100.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร 
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 16

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณประโยชน์  ม.6 ต.ปาซาง 
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีค้ํา อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย 1-2-25 ไร่ (2,500.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,630.00 ลบ.ม. รวมปริมาตร
ดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,630.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 
พ.ศ.2564 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร 
หน้าที่ 76 ลําดับที่ 15
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ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองแสะ ม.5 ต.ปาอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8  
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-2-40 ไร่ (5,760.00 ตร.ม.) ลึก 1.75 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตร
ดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.
เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 73 ลําดับที่ 4

ธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด หนองอ้อ ม.4 ต.ศรีดอนชัย  อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย  ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6  ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

- ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 25.00 ม. ยาว 140.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,395.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 875.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,270.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักช่าง)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.
เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 78 ลําดับที่ 21
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 680,000

คาชําระหนี้เงินกู 11,877,200

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

2,760,980

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 140,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

3,050,500

เงินสํารองจาย 86,250,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการ
สงเคราะห์ผูป่วยยากไร
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัด

100,000

คาบํารุงสมาคม 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

692,471

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญพนักงานครู (ช
.ค.บ.)

500,000

เงินชวยพิเศษ 50,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

1,500,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 680,000

คาชําระหนี้เงินกู 11,877,200

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

2,760,980

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 140,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

3,050,500

เงินสํารองจาย 86,250,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการ
สงเคราะห์ผูป่วยยากไร
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัด

100,000

คาบํารุงสมาคม 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

692,471

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญพนักงานครู (ช
.ค.บ.)

500,000

เงินชวยพิเศษ 50,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

20,115,150

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

4,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

390,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

8,664,480

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

390,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,765,800

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,099,680

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง 12,653,190 2,979,400 21,454,520 2,413,800 1,211,400

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

47,281,100 3,757,980 51,463,460 8,363,160 6,863,040

เงินประจําตําแหนง 994,800 103,200 337,200 170,400 103,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

20,115,150

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

4,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

390,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

8,664,480

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

390,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,765,800

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,099,680

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 771,120 771,120

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,034,390 21,770,630 66,517,330

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

19,056,780 136,785,520

เงินประจําตําแหนง 337,200 2,046,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

1,047,960 67,200 2,664,120 218,400 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

516,050 216,030 376,580 89,040 48,000

เงินวิทยฐานะ 3,982,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 3,406,200 528,000 420,000 72,000 900,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

910,000 20,000 700,000 100,000 100,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

9,810,000

คาเบี้ยประชุม 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

607,900 92,600 91,700 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

60,400

ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 640,000 70,000 200,000 80,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,635,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

247,200 4,312,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

228,000 1,352,600 2,826,300

เงินวิทยฐานะ 3,982,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 857,000 6,183,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

200,000 2,030,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,000,000 11,810,000

คาเบี้ยประชุม 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

327,800 1,175,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

60,400

ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 950,000 5,000,000 6,990,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,935,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:42:50 หนา : 6/128

Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,145,200 30,000 1,500,000 1,200,000 500,000

การแขงขัน "อบจ
.เชียงราย  E - Sport"

การแขงขันกีฬาวูดบอล  
อบจ.เชียงราย

การจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรู ความเขาใจการ
ถายโอนโรงพยาบาล สง
เสริมสุขภาพตําบลใหแก
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,000,000

การจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรู ความเขาใจใน
ดานการแพทย์ฉุกเฉิน 
และระบบงานดานการ
แพทย์ฉุกเฉิน

500,000

การจัดงานออกแบบ 
เพื่อความยั่งยืนเชียงราย 
2021  (Chiang Rai 
Sustainable Design 
Week 2021)

650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,800,000 18,175,200

การแขงขัน "อบจ
.เชียงราย  E - Sport"

500,000 500,000

การแขงขันกีฬาวูดบอล  
อบจ.เชียงราย

400,000 400,000

การจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรู ความเขาใจการ
ถายโอนโรงพยาบาล สง
เสริมสุขภาพตําบลใหแก
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,000,000

การจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรู ความเขาใจใน
ดานการแพทย์ฉุกเฉิน 
และระบบงานดานการ
แพทย์ฉุกเฉิน

500,000

การจัดงานออกแบบ 
เพื่อความยั่งยืนเชียงราย 
2021  (Chiang Rai 
Sustainable Design 
Week 2021)

650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การสงเสริมความรูและ
ทักษะ ในดานการสง
เสริมการพัฒนาการ
ทั้งดานรางกาย และจิต
ใจในวัยเด็ก

400,000

กีฬาเยาวชนเงินลาน

กีฬาและนันทนาการผู
สูงอายุจังหวัดเชียงราย

แขงขันกีฬาเปตอง อบจ
.เชียงราย

คาของขวัญ ของรางวัล 25,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

2,100,000 100,000 500,000 200,000 300,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

2,000,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

1,000,000

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

559,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การสงเสริมความรูและ
ทักษะ ในดานการสง
เสริมการพัฒนาการ
ทั้งดานรางกาย และจิต
ใจในวัยเด็ก

400,000

กีฬาเยาวชนเงินลาน 1,000,000 1,000,000

กีฬาและนันทนาการผู
สูงอายุจังหวัดเชียงราย

300,000 300,000

แขงขันกีฬาเปตอง อบจ
.เชียงราย

50,000 50,000

คาของขวัญ ของรางวัล 25,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

1,600,000 4,800,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

2,000,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

1,000,000

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

559,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

600,000

โครงการศูนย์เครือขาย
เพื่อแกไขปัญหาและสง
เสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย 
(Chiangrai Clinic 
Center)

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,500,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,000,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา อาหารกลางวัน

1,896,000

จัดงานเทศกาลผลไม
จังหวัดเชียงราย (Fruit 
Festival)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

600,000

โครงการศูนย์เครือขาย
เพื่อแกไขปัญหาและสง
เสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย 
(Chiangrai Clinic 
Center)

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,500,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,000,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา อาหารกลางวัน

1,896,000

จัดงานเทศกาลผลไม
จังหวัดเชียงราย (Fruit 
Festival)

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดทําฐานขอมูลดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถิ่น

แชร์ริ่งเซนเตอร์  
(Sharing center)

700,000

ดอกไมเจ็ดสีที่ริมโขง

ดอกไมแหงทองทุงรอง
หลอด

ตลาดประชารัฐ 600,000

ทุงดอกไมแหงความทรง
จํา

นิทรรศการขวงศึกษาสู
การแสดง แสงสีแหง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
เชียงราย

ประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการประสานแผน
พัฒนาการศึกษาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด
เชียงราย

116,200

ป้องกันและแกไขปัญหา
ภัยแลงและปัญหา
อุทกภัยอยางมีสวนรวม

900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดทําฐานขอมูลดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถิ่น

300,000 300,000

แชร์ริ่งเซนเตอร์  
(Sharing center)

700,000

ดอกไมเจ็ดสีที่ริมโขง 3,000,000 3,000,000

ดอกไมแหงทองทุงรอง
หลอด

3,000,000 3,000,000

ตลาดประชารัฐ 600,000

ทุงดอกไมแหงความทรง
จํา

3,000,000 3,000,000

นิทรรศการขวงศึกษาสู
การแสดง แสงสีแหง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
เชียงราย

1,000,000 1,000,000

ประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการประสานแผน
พัฒนาการศึกษาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด
เชียงราย

116,200

ป้องกันและแกไขปัญหา
ภัยแลงและปัญหา
อุทกภัยอยางมีสวนรวม

900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
จัดทําและประสานแผน
พัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

260,000

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะดาน
การกูภัย ทางน้ําและดํา
น้ํากูภัย

706,000

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ดานการกู
ภัยอุบัติเหตุทางถนน

550,000

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
การกูภัยทางสูง กูภัยใน
ที่อับอากาศ

545,000

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพของขา
ราชการองค์การบริหาร
สวนจังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

750,000

พัฒนาคุณภาพชีวิตให
กับคนพิการและผูดอย
โอกาสจังหวัดเชียงราย

500,000

พัฒนาคุณภาพชีวิตให
กับผูสูงอายุ จังหวัด
เชียงราย

3,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
จัดทําและประสานแผน
พัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

260,000

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะดาน
การกูภัย ทางน้ําและดํา
น้ํากูภัย

706,000

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ดานการกู
ภัยอุบัติเหตุทางถนน

550,000

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
การกูภัยทางสูง กูภัยใน
ที่อับอากาศ

545,000

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพของขา
ราชการองค์การบริหาร
สวนจังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

750,000

พัฒนาคุณภาพชีวิตให
กับคนพิการและผูดอย
โอกาสจังหวัดเชียงราย

500,000

พัฒนาคุณภาพชีวิตให
กับผูสูงอายุ จังหวัด
เชียงราย

3,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสูมาตรฐานสากล

3,000,000

พัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรี และครอบครัว
จังหวัดเชียงราย

6,500,000

พัฒนาศักยภาพและสง
เสริมอาชีพ ให
ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย

5,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและคา
ธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

200,000

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
บุคลากรดานการทอง
เที่ยวและดานสื่อประชา
สัมพันธ์

500,000

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู
เครื่องมือและเครื่องจักร
กลดานสาธารณภัย

370,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสูมาตรฐานสากล

3,000,000

พัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรี และครอบครัว
จังหวัดเชียงราย

6,500,000

พัฒนาศักยภาพและสง
เสริมอาชีพ ให
ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย

5,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและคา
ธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

200,000

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
บุคลากรดานการทอง
เที่ยวและดานสื่อประชา
สัมพันธ์

500,000

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู
เครื่องมือและเครื่องจักร
กลดานสาธารณภัย

370,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:42:50 หนา : 18/128

Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพิ่มศักยภาพความรู 
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง 
ผังเมืองรวม  จ.เชียงราย

ฟื้นฟูและสืบสานภาษา
ลานนา

ภูมิปัญญาหมอเมืองลาน
นา

มหกรรมกาดนัดของดี 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1,000,000

มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ 
จังหวัดเชียงราย

มหกรรมไมดอกอาเซียน
เชียงราย

มหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบานลาน
นา

รวบรวม และขนยาย
ขยะอันตราย "ทองถิ่น
เชียงราย 
สรางสรรค์ รวมกัน
กําจัดขยะอันตราย"

750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพิ่มศักยภาพความรู 
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง 
ผังเมืองรวม  จ.เชียงราย

200,000 200,000

ฟื้นฟูและสืบสานภาษา
ลานนา

225,000 225,000

ภูมิปัญญาหมอเมืองลาน
นา

200,000 200,000

มหกรรมกาดนัดของดี 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1,000,000

มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ 
จังหวัดเชียงราย

500,000 500,000

มหกรรมไมดอกอาเซียน
เชียงราย

30,500,000 30,500,000

มหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบานลาน
นา

500,000 500,000

รวบรวม และขนยาย
ขยะอันตราย "ทองถิ่น
เชียงราย 
สรางสรรค์ รวมกัน
กําจัดขยะอันตราย"

750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รานคาออนไลน์สาธิต
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเชียงราย

1,000,000

โรงเรียนปลอดฝุ่น 200,000

วันทองถิ่นไทย 20,000

ศึกษาการบริหารจัดการ
น้ํา อําเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย

สงเคราะห์ชวยเหลือผู
ดอยโอกาสและผู
ประสบความเดือดรอน 
ทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย

100,000

สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงศิลปะ 
ประติมากรรมสราง
สรรค์

สงเสริมการมีสวนรวม 
ดานการอนุรักษ์ ป้องกัน
และ แกไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

194,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รานคาออนไลน์สาธิต
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเชียงราย

1,000,000

โรงเรียนปลอดฝุ่น 200,000

วันทองถิ่นไทย 20,000

ศึกษาการบริหารจัดการ
น้ํา อําเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย

500,000 500,000

สงเคราะห์ชวยเหลือผู
ดอยโอกาสและผู
ประสบความเดือดรอน 
ทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย

100,000

สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงศิลปะ 
ประติมากรรมสราง
สรรค์

9,500,000 9,500,000

สงเสริมการมีสวนรวม 
ดานการอนุรักษ์ ป้องกัน
และ แกไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

194,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สงเสริมความรวมมือใน
การดําเนินงานป้องกัน
และสรางความปลอดภัย
จากการจมน้ํา  หลัก
สูตร ครูสอนลอยตัวและ
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด 
(Floating and 
Swimming Survival 
Instructor Training 
Course : F.S.S.I)

400,000

สงเสริมความรูความเขา
ใจในการจัดการเลือกตั้ง
ทองถิ่น

200,000

สงเสริมทักษะชีวิตใหแก
เด็กและเยาวชน ในการ
แกไขปัญหาสังคมภาย
ในครอบครัว

1,000,000

สงเสริมประเพณีวันเขา
พรรษา

สงเสริมภาษาสูการคา 500,000

สงเสริมสุขภาพ
พลานามัย เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สงเสริมความรวมมือใน
การดําเนินงานป้องกัน
และสรางความปลอดภัย
จากการจมน้ํา  หลัก
สูตร ครูสอนลอยตัวและ
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด 
(Floating and 
Swimming Survival 
Instructor Training 
Course : F.S.S.I)

400,000

สงเสริมความรูความเขา
ใจในการจัดการเลือกตั้ง
ทองถิ่น

200,000

สงเสริมทักษะชีวิตใหแก
เด็กและเยาวชน ในการ
แกไขปัญหาสังคมภาย
ในครอบครัว

1,000,000

สงเสริมประเพณีวันเขา
พรรษา

500,000 500,000

สงเสริมภาษาสูการคา 500,000

สงเสริมสุขภาพ
พลานามัย เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

26,062,900

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา แขง
ขันกีฬาเพื่อสูความเป็น
เลิศ

1,200,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา จัด
สวัสดิการอาหารประจํา
วันและอาหารเสริมนัก
เรียนหลักสูตรความเป็น
เลิศดานกีฬา(รูปแบบนัก
เรียนอยูประจํา)

6,750,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
ประกันคุณภาพยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

800,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา เปิด
โลกทัศน์เรียนรูนอก
สถานที่

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

26,062,900

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา แขง
ขันกีฬาเพื่อสูความเป็น
เลิศ

1,200,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา จัด
สวัสดิการอาหารประจํา
วันและอาหารเสริมนัก
เรียนหลักสูตรความเป็น
เลิศดานกีฬา(รูปแบบนัก
เรียนอยูประจํา)

6,750,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
ประกันคุณภาพยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

800,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา เปิด
โลกทัศน์เรียนรูนอก
สถานที่

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สง
นักเรียนเขารวมการแขง
ขันทักษะทางวิชาการ
ประเภทตางๆ ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ

1,200,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สง
เสริมและเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความ
พรอมสูการเรียนระดับ
อุดมศึกษา

300,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โรงเรียน อบจ.เชียงราย 
สูความเป็นเลิศ

700,000

สรางสังคมแหงการอาน
และการเรียนรูสู
ศตวรรษที่ 21

95,000

สรางเสริมสุขภาพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
บูรณาการ
จังหวัดเชียงราย

3,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สง
นักเรียนเขารวมการแขง
ขันทักษะทางวิชาการ
ประเภทตางๆ ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ

1,200,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สง
เสริมและเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความ
พรอมสูการเรียนระดับ
อุดมศึกษา

300,000

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โรงเรียน อบจ.เชียงราย 
สูความเป็นเลิศ

700,000

สรางสังคมแหงการอาน
และการเรียนรูสู
ศตวรรษที่ 21

95,000

สรางเสริมสุขภาพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
บูรณาการ
จังหวัดเชียงราย

3,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม

100,000

เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality 
of work life)

100,000

เสริมสรางเครือขาย
อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคง ของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย

400,000

เสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

100,000

เสริมสรางมาตรการ
ป้องกันการทุจริตดาน
พัสดุ

100,000

หนาวนี้ที่เวียงเทิง ตอน
ดอกผีเสื้อโบยบิน

หองเรียนโรงเรียน อบจ
.เชียงราย กระจายสูหอง
เรียนทองถิ่น

1,006,050

อบจ.สัญจร โดยศูนย์สง
เสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

616,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม

100,000

เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality 
of work life)

100,000

เสริมสรางเครือขาย
อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคง ของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย

400,000

เสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย

100,000

เสริมสรางมาตรการ
ป้องกันการทุจริตดาน
พัสดุ

100,000

หนาวนี้ที่เวียงเทิง ตอน
ดอกผีเสื้อโบยบิน

3,000,000 3,000,000

หองเรียนโรงเรียน อบจ
.เชียงราย กระจายสูหอง
เรียนทองถิ่น

1,006,050

อบจ.สัญจร โดยศูนย์สง
เสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

616,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมเครือขาย การ
จัดการขยะมูลฝอย  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
(Refuse Derived Fuel 
: RDF)

99,500

อบรมเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

240,000

อบรมพัฒนาศักยภาพ
เครือขายองค์กรปกรอง
สวนทองถิ่น เพื่อการใช
งานระบบปฏิบัติการ 
ศูนย์บริหารจัดการน้ํา
จังหวัด องค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย

620,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมเครือขาย การ
จัดการขยะมูลฝอย  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
(Refuse Derived Fuel 
: RDF)

99,500

อบรมเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

240,000

อบรมพัฒนาศักยภาพ
เครือขายองค์กรปกรอง
สวนทองถิ่น เพื่อการใช
งานระบบปฏิบัติการ 
ศูนย์บริหารจัดการน้ํา
จังหวัด องค์การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย

620,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกเครือขายศูนย์
การเรียนรู ดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมอยางยั่งยืน จังหวัด
เชียงราย

108,000

อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับ
การบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามวิถีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย

300,000

อบรมสัมนาผูปฏิบัติงาน 
ดานศาสนพิธี

อบรมใหความรูการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อ
เชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศ ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( 
e-Plan - eMENSCR )

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกเครือขายศูนย์
การเรียนรู ดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมอยางยั่งยืน จังหวัด
เชียงราย

108,000

อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับ
การบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามวิถีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย

300,000

อบรมสัมนาผูปฏิบัติงาน 
ดานศาสนพิธี

300,000 300,000

อบรมใหความรูการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อ
เชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศ ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( 
e-Plan - eMENSCR )

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
อบรมอาสาสมัครทอง
ถิ่นรักษ์โลก

508,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 100,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,750,000 70,000 100,000 100,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 560,000 30,000 1,108,300 30,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,035,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

500,000

วัสดุสํานักงาน 1,880,000 70,000 200,000 80,000 100,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

110,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 500,000 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 272,000 10,000 16,000 20,000 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
อบรมอาสาสมัครทอง
ถิ่นรักษ์โลก

508,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 63,452,789 63,552,789

วัสดุการเกษตร 5,000,000 5,030,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 600,000 2,720,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 100,000 1,858,300

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000,000 13,065,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000 1,075,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,038,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

500,000

วัสดุสํานักงาน 400,000 2,730,000

วัสดุอื่น 1,000,000 1,000,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

110,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 570,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000 12,000 360,000

คาบริการไปรษณีย์ 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

695,000 32,000 120,000 20,000 20,000

คาไฟฟ้า 4,500,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

184,200

กลองจุลทรรศน์ ชนิดตา
เดียว

51,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 66,700 968,700

คาไฟฟ้า 1,500,000 6,100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

184,200

กลองจุลทรรศน์ ชนิดตา
เดียว

51,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กลองถายภาพนิ่ง DSLR 85,900

กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับ
ใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่น ๆ

เกาอี้ผูบริหาร (ระดับ
กลาง)

9,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

138,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

420,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

68,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

154,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กลองถายภาพนิ่ง DSLR 85,900

กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับ
ใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่น ๆ

308,000 308,000

เกาอี้ผูบริหาร (ระดับ
กลาง)

9,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

138,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

450,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

68,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

198,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 16,500

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบ
ดิจิตอลพรอมที่วัดสวน
สูง

20,000

เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 10,000

เครื่องดูดฝุ่น 15,200

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร

15,200

เครื่องตัดหญา แบบขอ
ออน

32,700

เครื่องตัดหญา แบบนั่ง
ขับ

170,000

เครื่องตัดหญา แบบลอ
จักรยาน

36,000

เครื่องเติมลมอัตโนมัติ 
ชนิดติดตั้งภายนอก

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
แบบตอทอ ขนาด 2 
กอก

50,200

เครื่องโทรศัพท์แบบไร
สาย

8,670

เครื่องโทรสาร แบบใช
กระดาษธรรมดา

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 26,000 42,500

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบ
ดิจิตอลพรอมที่วัดสวน
สูง

20,000

เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 10,000

เครื่องดูดฝุ่น 15,200

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร

15,200

เครื่องตัดหญา แบบขอ
ออน

32,700

เครื่องตัดหญา แบบนั่ง
ขับ

170,000

เครื่องตัดหญา แบบลอ
จักรยาน

36,000

เครื่องเติมลมอัตโนมัติ 
ชนิดติดตั้งภายนอก

44,000 44,000

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
แบบตอทอ ขนาด 2 
กอก

50,200

เครื่องโทรศัพท์แบบไร
สาย

5,780 14,450

เครื่องโทรสาร แบบใช
กระดาษธรรมดา

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
44,000 บีทียู

426,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

39,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

227,700 101,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) 
18,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมติด
ตั้ง)

75,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
44,000 บีทียู

426,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

39,800

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

328,900

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) 
18,000 บีทียู

118,400 118,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมติด
ตั้ง)

75,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

เครื่องปัมน้ําพนยาชนิด
เครื่องยนต์ ขนาดเล็ก

40,000

เครื่องปัมน้ําพนยาชนิด
เครื่องยนต์ พรอมชุดปัม
พนชนิดสามสูบ

74,900

เครื่องผสมสัญญานเสียง 13,000

เครื่องพนหมอกควัน 118,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28หนา/นาที)

35,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

19,500 19,500

เครื่องปัมน้ําพนยาชนิด
เครื่องยนต์ ขนาดเล็ก

40,000

เครื่องปัมน้ําพนยาชนิด
เครื่องยนต์ พรอมชุดปัม
พนชนิดสามสูบ

74,900

เครื่องผสมสัญญานเสียง 13,000

เครื่องพนหมอกควัน 118,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28หนา/นาที)

35,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที)

10,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

33,600

เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือ
ถือ

40,000

เครื่องเลนสนามสําหรับ
เด็ก

225,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 
ขนาดกลาง

100,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 
ขนาดเล็ก

50,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 
ขนาดใหญ

130,000

เครื่องวัดความดันโลหิต 
ชนิดอัตโนมัติแบบสอด
แขน

140,000

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเขาออก
งาน

59,400

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที)

10,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

33,600

เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือ
ถือ

40,000

เครื่องเลนสนามสําหรับ
เด็ก

225,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 
ขนาดกลาง

100,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 
ขนาดเล็ก

50,000

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 
ขนาดใหญ

130,000

เครื่องวัดความดันโลหิต 
ชนิดอัตโนมัติแบบสอด
แขน

140,000

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเขาออก
งาน

59,400

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

35,000 42,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ํา (ซับเมิร์ส
สูบน้ํา)

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง ขนาดใหญ

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง มอเตอร์ไฟฟ้า

ชุดโทรศัพท์สํานักงานไร
สาย

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์

ตูเก็บเอกสาร 55,000

ตูเก็บเอกสารรางเลื่อน
แบบพวงมาลัย ขนาด 
11 หนา

250,000

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,400 6,400

ตูลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก 22,000

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 
(ขนาด 36U)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 23,600

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 35,400

เต็นท์พับอเนกประสงค์ 27,000

โตะพับสแตนเลส 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ํา (ซับเมิร์ส
สูบน้ํา)

19,250 19,250

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง ขนาดใหญ

374,500 374,500

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง มอเตอร์ไฟฟ้า

30,900 30,900

ชุดโทรศัพท์สํานักงานไร
สาย

8,900 8,900

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 35,000 35,000

ตูเก็บเอกสาร 55,000

ตูเก็บเอกสารรางเลื่อน
แบบพวงมาลัย ขนาด 
11 หนา

250,000

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 12,800

ตูลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก 22,000

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 
(ขนาด 36U)

18,000 18,000

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 23,600

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 35,400

เต็นท์พับอเนกประสงค์ 27,000

โตะพับสแตนเลส 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โตะอาหารพรอมที่นั่ง 67,000

ถังบรรจุน้ํา 20,800

ถังบรรจุน้ําพนยา ชนิด
ไฟฟ้า

24,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

โทรศัพท์ไรสาย 5,780

ปัมลมสายพาน 3 แรง
มา

มานั่งสนามอัลลอยด์
แบบมีพนักพิง

40,000

รถเข็นของ 4 ลอ พื้น
เหล็ก

รถตัดกิ่งไมและตัดหญา
ไหลทางอเนกประสงค์

รถบดลอยาง

รถบดลอเหล็กคู สั่น
สะเทือน

รถบรรทุก (ดีเซล)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โตะอาหารพรอมที่นั่ง 67,000

ถังบรรจุน้ํา 20,800

ถังบรรจุน้ําพนยา ชนิด
ไฟฟ้า

24,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

8,900 8,900

โทรศัพท์ไรสาย 5,780

ปัมลมสายพาน 3 แรง
มา

65,000 65,000

มานั่งสนามอัลลอยด์
แบบมีพนักพิง

40,000

รถเข็นของ 4 ลอ พื้น
เหล็ก

5,100 5,100

รถตัดกิ่งไมและตัดหญา
ไหลทางอเนกประสงค์

7,900,000 7,900,000

รถบดลอยาง 3,000,000 3,000,000

รถบดลอเหล็กคู สั่น
สะเทือน

3,200,000 3,200,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 2,633,000 2,633,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน

829,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 
6 ลอ ติดตั้งเครนสลิง
พรอมชุดพัฒนาบอ
บาดาล

เลนส์กลองถายรูป 32,500

เลื่อนวงเดือนไฟฟ้า 
แบบมือถือ

6,900

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 3

72,000

สวานไฟฟ้าไรสายแบบ
กระแทก พรอมชุดดอก
สวาน

สายพนยาพรอมโร
ลมวนสาย

200,000

หุนจําลองโครงกระดูก
มนุษย์ แบบเต็มตัว

18,000

อากาศยานไรคนขับ
ตรวจจับความรอน (โด
รน)

144,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน

829,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 
6 ลอ ติดตั้งเครนสลิง
พรอมชุดพัฒนาบอ
บาดาล

6,500,000 6,500,000

เลนส์กลองถายรูป 32,500

เลื่อนวงเดือนไฟฟ้า 
แบบมือถือ

6,900

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 3

72,000

สวานไฟฟ้าไรสายแบบ
กระแทก พรอมชุดดอก
สวาน

48,000 48,000

สายพนยาพรอมโร
ลมวนสาย

200,000

หุนจําลองโครงกระดูก
มนุษย์ แบบเต็มตัว

18,000

อากาศยานไรคนขับ
ตรวจจับความรอน (โด
รน)

144,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch ) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

22,400

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

43,200

อุปกรณ์ควบคุมการจาย
ไฟ (POE)

อุปกรณ์ติดตามตัวชนิด
คลื่นวิทยุ

100,000

อุปกรณ์บันทึกภาพผาน
เครือขาย (Network 
Video Recorder) แบบ 
16 ชอง

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแกวนําแสง Media 
Converter (ตัวรับ)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแกวนําแสง Media 
Converter (ตัวสง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch ) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

42,000 42,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

14,000 36,400

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

21,600 64,800

อุปกรณ์ควบคุมการจาย
ไฟ (POE)

14,000 14,000

อุปกรณ์ติดตามตัวชนิด
คลื่นวิทยุ

100,000

อุปกรณ์บันทึกภาพผาน
เครือขาย (Network 
Video Recorder) แบบ 
16 ชอง

57,000 57,000

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแกวนําแสง Media 
Converter (ตัวรับ)

26,600 26,600

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแกวนําแสง Media 
Converter (ตัวสง)

26,600 26,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

กอสรางเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง  ม.12 ต.แมคํา อ
.แมจัน  จ.เชียงราย

กอสรางคลองสงน้ํา
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
ชวงระหวาง ม.3 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน - ม.2 ต.บานดาย 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.โชคชัย -  
ม.8 ต.หนองป่ากอ อ
.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 
ต.หนองป่ากอ - ม.11 ต
.ปงนอย อ.ดอยหลวง  จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

กอสรางเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง  ม.12 ต.แมคํา อ
.แมจัน  จ.เชียงราย

1,000,000 1,000,000

กอสรางคลองสงน้ํา
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
ชวงระหวาง ม.3 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน - ม.2 ต.บานดาย 
อ.แมสาย จ.เชียงราย

2,000,000 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.โชคชัย -  
ม.8 ต.หนองป่ากอ อ
.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

250,000 250,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 
ต.หนองป่ากอ - ม.11 ต
.ปงนอย อ.ดอยหลวง  จ
.เชียงราย

1,750,000 1,750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ป่าซาง  
อ.เวียงเชียงรุง - ม.2 ต
.โชคชัย  อ.ดอยหลวง จ
.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.หงาว -  ม
.4 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.เทอดไทย - 
 
ม.2 ต.แมสลองใน อ.แม
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.10 ต.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.2 ต
.วาวี อ.แมสรวย จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ป่าซาง  
อ.เวียงเชียงรุง - ม.2 ต
.โชคชัย  อ.ดอยหลวง จ
.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.หงาว -  ม
.4 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.1 ต.เทอดไทย - 
 
ม.2 ต.แมสลองใน อ.แม
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

2,000,000 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.10 ต.หวยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.2 ต
.วาวี อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.เทอดไทย 
- ม.20 ต.แมสลองใน อ
.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.15 ต.ป่าหุง - ม
.4 ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.18 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.เทอดไทย 
- ม.20 ต.แมสลองใน อ
.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.11 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.15 ต.ป่าหุง - ม
.4 ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.18 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.19 ต.เทอดไทย 
- ม.14 ต.แมสลองใน อ
.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.24 ต.เมืองพาน 
- ม.4 ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.แมพริก - 
ม.11 ต.เจดีย์หลวง อ
.แมสรวย จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.หวยซอ - 
ม.13 ต.ศรีดอนชัย อ
.เชียงของ จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.มวงคํา - ม
.8 ต.หัวงม อ.พาน จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.19 ต.เทอดไทย 
- ม.14 ต.แมสลองใน อ
.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.24 ต.เมืองพาน 
- ม.4 ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

1,000,000 1,000,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.3 ต.แมพริก - 
ม.11 ต.เจดีย์หลวง อ
.แมสรวย จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.4 ต.หวยซอ - 
ม.13 ต.ศรีดอนชัย อ
.เชียงของ จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.มวงคํา - ม
.8 ต.หัวงม อ.พาน จ
.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.แมเปา -  ม
.9 ต.ตาดควัน อ.พญา
เม็งราย  จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.รอบเวียง - 
เขตเทศบาลนครเชียง
ราย อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.สันทราย - 
ม.7 ต.ทาสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.ดอยฮาง - 
ม.8 ต.หวยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.แมเปา -  ม
.9 ต.ตาดควัน อ.พญา
เม็งราย  จ.เชียงราย

3,000,000 3,000,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.รอบเวียง - 
เขตเทศบาลนครเชียง
ราย อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

2,823,000 2,823,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.5 ต.สันทราย - 
ม.7 ต.ทาสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.ดอยฮาง - 
ม.8 ต.หวยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.แมไร อ.แม
จัน - ม.17 ต.แมฟ้า
หลวง อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6,8 ต.ทากอ 
อ.แมสรวย - ม.14 ต.สัน
สลี อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมระหวาง 
ม.13 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.โรง
ชาง - ม.14 ต.ป่าแงะ อ
.ป่าแดด จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6 ต.แมไร อ.แม
จัน - ม.17 ต.แมฟ้า
หลวง อ.แมฟ้าหลวง จ
.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.6,8 ต.ทากอ 
อ.แมสรวย - ม.14 ต.สัน
สลี อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมระหวาง 
ม.13 ต.แมยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.โรง
ชาง - ม.14 ต.ป่าแงะ อ
.ป่าแดด จ.เชียงราย

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ศรี
ดอนไชย - ม.9 ต.แม
ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.สัน
สลี - ม.1 ต.เวียง อ
.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.11 ต.แมต๋ํา 
อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.18 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.22 ต.ตับเตา อ.เทิง
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.14 ต.หงาว อ
.เทิง จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.7 ต.ศรี
ดอนไชย - ม.9 ต.แม
ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

1,000,000 1,000,000

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.สัน
สลี - ม.1 ต.เวียง อ
.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1,500,000 1,500,000

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.11 ต.แมต๋ํา 
อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.18 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ
.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.22 ต.ตับเตา อ.เทิง
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.14 ต.หงาว อ
.เทิง จ.เชียงราย

800,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
 ต.หลายงาว  อ.เวียง
แกน 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.3  
ต.ทาขาม อ.เวียงแกน  
จ.เชียงราย

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
 ต.ป่าซาง  อ.เวียงเชียง
รุง 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.15  
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง  

จ.เชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู เชื่อมระหวาง ม.8 
ต.ป่าแดด - ม.2 ต.ศรี
ถอย อ.แมสรวย  จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
 ต.หลายงาว  อ.เวียง
แกน 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.3  
ต.ทาขาม อ.เวียงแกน  
จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
 ต.ป่าซาง  อ.เวียงเชียง
รุง 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.15  
ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง  

จ.เชียงราย

500,000 500,000

กอสรางรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู เชื่อมระหวาง ม.8 
ต.ป่าแดด - ม.2 ต.ศรี
ถอย อ.แมสรวย  จ
.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางศูนย์สงเสริม
หัตถกรรมและกลุมผูสูง
อายุอําเภอเวียงแกน ม
.5 ต.ปอ อ.เวียงแกน จ
.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.9 ต
.เมืองชุม - 
ม.2 ต.เวียงเหนือ อ
.เวียงชัย จ.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.11 ต.ศรีถอย อ.แม
สรวย 
จ.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.18 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.20 ต.ป่าตึง อ.แมจัน 
จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางศูนย์สงเสริม
หัตถกรรมและกลุมผูสูง
อายุอําเภอเวียงแกน ม
.5 ต.ปอ อ.เวียงแกน จ
.เชียงราย

1,050,000 1,050,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวาง ม.9 ต
.เมืองชุม - 
ม.2 ต.เวียงเหนือ อ
.เวียงชัย จ.เชียงราย

5,280,000 5,280,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.11 ต.ศรีถอย อ.แม
สรวย 
จ.เชียงราย

2,750,000 2,750,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.18 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

1,700,000 1,700,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม
.20 ต.ป่าตึง อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

2,750,000 2,750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
 ต.บานโป่ง อ.เวียงป่า
เป้า  
จ.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9
 ต.ศรีถอย อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กม.11
 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว  
จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
 ต.บานโป่ง อ.เวียงป่า
เป้า  
จ.เชียงราย

1,300,000 1,300,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

1,700,000 1,700,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
 ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

1,700,000 1,700,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9
 ต.ศรีถอย อ.แมสรวย 
จ.เชียงราย

1,200,000 1,200,000

กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กม.11
 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว  
จ.เชียงราย

1,200,000 1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เชื่อมระหวาง ม
.7 ต.แมสลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง - ม.20 ต
.ป่าตึง  อ.แมจัน จ
.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.12 ต.ป่า
ตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.16 ต.ป่า
ซาง อ.เวียงเชียงรุง  
จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.2 ต.ตา อ
.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.23 
ต.แมสลองใน - ม.9  ต
.เทอดไทย อ.แมฟ้า
หลวง  จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เชื่อมระหวาง ม
.7 ต.แมสลองนอก 
อ.แมฟ้าหลวง - ม.20 ต
.ป่าตึง  อ.แมจัน จ
.เชียงราย

2,000,000 2,000,000

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.12 ต.ป่า
ตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

700,000 700,000

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.16 ต.ป่า
ซาง อ.เวียงเชียงรุง  
จ.เชียงราย

700,000 700,000

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.2 ต.ตา อ
.ขุนตาล จ.เชียงราย

900,000 900,000

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.23 
ต.แมสลองใน - ม.9  ต
.เทอดไทย อ.แมฟ้า
หลวง  จ.เชียงราย

1,050,000 1,050,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1 ต.สถาน 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.12 ต
.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.15 ต
.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรี
ดอนไชย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ขุดลอกคลองแมสะกึ๋น  
ชวงระหวาง ม.10 ต
.หวยสัก อ.เมือง
เชียงราย - ม.1  ต.ดอน
ศิลา อ.เวียงชัย  จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1 ต.สถาน 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

1,040,000 1,040,000

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.12 ต
.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

1,200,000 1,200,000

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.15 ต
.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

1,260,000 1,260,000

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรี
ดอนไชย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

400,000 400,000

ขุดลอกคลองแมสะกึ๋น  
ชวงระหวาง ม.10 ต
.หวยสัก อ.เมือง
เชียงราย - ม.1  ต.ดอน
ศิลา อ.เวียงชัย  จ
.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกรองคัวะ ชวงระ
หวาง ม.5 ต.สันทราย
งาม อ.เทิง -  ม.8 
ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย

ขุดลอกรองโป่ง ชวง
ระหวาง  ม.15 ต.ทุงกอ 
- ม.4  ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุง  จ
.เชียงราย

ขุดลอกรองสวาน  ชวง
ระหวาง ม.1 ต.งิ้ว  อ
.เทิง - ม.2 ต.ไมยา  
อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย

ขุดลอกรองแหยงตอน
บน  ชวงระหวาง ม.9 ต
.โยนก  อ.เชียงแสน - ม
.8  ต.ทาขาวเปลือก อ
.แมจัน  จ.เชียงราย

ขุดลอกลําน้ําหงาว  ชวง
ระหวาง ม.3 ต.หงาว -  
ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกรองคัวะ ชวงระ
หวาง ม.5 ต.สันทราย
งาม อ.เทิง -  ม.8 
ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกรองโป่ง ชวง
ระหวาง  ม.15 ต.ทุงกอ 
- ม.4  ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุง  จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกรองสวาน  ชวง
ระหวาง ม.1 ต.งิ้ว  อ
.เทิง - ม.2 ต.ไมยา  
อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกรองแหยงตอน
บน  ชวงระหวาง ม.9 ต
.โยนก  อ.เชียงแสน - ม
.8  ต.ทาขาวเปลือก อ
.แมจัน  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกลําน้ําหงาว  ชวง
ระหวาง ม.3 ต.หงาว -  
ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ
.เชียงราย

1,000,000 1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยเกี๋ยง  
ชวงระหวาง ม.1 ต.เวียง 
- ม.9 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขุดลอกลําหวยป่าสัก  
ชวงระหวาง ม.8 ต.ทาน
ตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย - ม.5  ต.ป่า
แฝก อ.แมใจ จ.พะเยา

ขุดลอกลําหวยรองขุน  
ชวงระหวาง ม.10 ต.แม
เงิน - ม.2 ต.บานแซว อ
.เชียงแสน  จ.เชียงราย

ขุดลอกลําหวยรองขุน  
ชวงระหวาง ม.5 ต.ดอย
ลาน  อ.เมืองเชียงราย - 
ม.6  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ขุดลอกลําหวยฮอม  
ชวงระหวาง ม.1 ต.แม
เปา -  ม.10 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยเกี๋ยง  
ชวงระหวาง ม.1 ต.เวียง 
- ม.9 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกลําหวยป่าสัก  
ชวงระหวาง ม.8 ต.ทาน
ตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย - ม.5  ต.ป่า
แฝก อ.แมใจ จ.พะเยา

500,000 500,000

ขุดลอกลําหวยรองขุน  
ชวงระหวาง ม.10 ต.แม
เงิน - ม.2 ต.บานแซว อ
.เชียงแสน  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกลําหวยรองขุน  
ชวงระหวาง ม.5 ต.ดอย
ลาน  อ.เมืองเชียงราย - 
ม.6  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 
จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกลําหวยฮอม  
ชวงระหวาง ม.1 ต.แม
เปา -  ม.10 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําเหมืองรองตา
แมว ชวงระหวาง ม.5 ต
.เวียงเหนือ - ม.9 
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย  จ
.เชียงราย

ขุดลอกลําเหมืองรองมีด 
 ชวงระหวาง ม.6 ต.ป่า
แดด -  ม.3 
ต.สันมะคา อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย

ขุดลอกหนองชางนอย ม
.1 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่า
แดด จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.2
 ต.โรงชาง อ.ป่าแดด จ
.เชียงราย

ขุดลอกหนองน้ําหลง ม
.15  ต.ป่าออดอนชัย อ
.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.12 ต.บัวสลี อ
.แมลาว  
จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําเหมืองรองตา
แมว ชวงระหวาง ม.5 ต
.เวียงเหนือ - ม.9 
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย  จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกลําเหมืองรองมีด 
 ชวงระหวาง ม.6 ต.ป่า
แดด -  ม.3 
ต.สันมะคา อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกหนองชางนอย ม
.1 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่า
แดด จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.2
 ต.โรงชาง อ.ป่าแดด จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกหนองน้ําหลง ม
.15  ต.ป่าออดอนชัย อ
.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.12 ต.บัวสลี อ
.แมลาว  
จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกหนองป่าไคร ม
.14 ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ต
.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ขุดลอกหนองป่าสัก ม.7 
 ต.ธารทอง อ.พาน จ
.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.14  ต.ดงมะ
ดะ อ.แมลาว จ
.เชียงราย

ขุดลอกหนองป่าสักและ 
ลําเหมืองสงน้ํา ม.6 ต
.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย  ใชประโยชน์
รวมกับ ม.10  
ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

ขุดลอกหนองสลาบ  ม
.3 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.3 ต.สันมะคา อ.ป่าแดด 
 จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกหนองป่าไคร ม
.14 ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ต
.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกหนองป่าสัก ม.7 
 ต.ธารทอง อ.พาน จ
.เชียงราย ใชประโยชน์
รวมกับ ม.14  ต.ดงมะ
ดะ อ.แมลาว จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกหนองป่าสักและ 
ลําเหมืองสงน้ํา ม.6 ต
.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย  ใชประโยชน์
รวมกับ ม.10  
ต.บานดู อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกหนองสลาบ  ม
.3 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.3 ต.สันมะคา อ.ป่าแดด 
 จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกหนองแสะ ม.1,2
  ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.9
  ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็ง
ราย  จ.เชียงราย

ขุดลอกหนาฝายบานวัง
อวน  ม.6 ต.สันมะคา อ
.ป่าแดด  จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.9 ต
.ป่าแดด อ.ป่าแดด  จ
.เชียงราย

ขุดลอกอางเก็บน้ําพนัง  
ม.3 ต.สันทราย อ.แมจัน 
 จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม
จัน  จ.เชียงราย

คาชดเชยงานกอสราง
ตามสัญญาปรับราคาได 
(คา K)

100,000

ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ศรีดอนมูล 
- ม.11 ต.ป่าสัก อ.เชียง
แสน  จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกหนองแสะ ม.1,2
  ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.9
  ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็ง
ราย  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกหนาฝายบานวัง
อวน  ม.6 ต.สันมะคา อ
.ป่าแดด  จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.9 ต
.ป่าแดด อ.ป่าแดด  จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ขุดลอกอางเก็บน้ําพนัง  
ม.3 ต.สันทราย อ.แมจัน 
 จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม
จัน  จ.เชียงราย

500,000 500,000

คาชดเชยงานกอสราง
ตามสัญญาปรับราคาได 
(คา K)

100,000

ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เชื่อมระ
หวาง ม.8 ต.ศรีดอนมูล 
- ม.11 ต.ป่าสัก อ.เชียง
แสน  จ.เชียงราย

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:42:51 หนา : 90/128

Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.13 ต.นางแล -ม
.9 ต.บานดู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

ติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.เทอดไทย - ม.11 
ต.แมฟ้าหลวง อ.แมฟ้า
หลวง  จ.เชียงราย

1,470,000

ติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  
เชื่อมระหวาง ม.2,5 ต
.แมสลองใน - ม.12 
ต.เทอดไทย อ.แมฟ้า
หลวง  จ.เชียงราย

980,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.13 ต.นางแล -ม
.9 ต.บานดู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000 500,000

ติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.เทอดไทย - ม.11 
ต.แมฟ้าหลวง อ.แมฟ้า
หลวง  จ.เชียงราย

1,470,000

ติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097  
เชื่อมระหวาง ม.2,5 ต
.แมสลองใน - ม.12 
ต.เทอดไทย อ.แมฟ้า
หลวง  จ.เชียงราย

980,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ติดตั้งแผงวงจรควบคุม
การจายกระแสไฟฟ้า
หลัก สําหรับสวนไมงาม
ริมน้ํากก

497,000

ติดตั้งแผงวงจรควบคุม
การจายกระแสไฟฟ้า
หลักสําหรับขวง
วัฒนธรรมลานนาและ
อาเซียน

310,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  ลําเหมืองสาธารณ
ประโยชน์ ม.3 
เขตเทศบาลนครเชียง
ราย อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ ม.1
  ต.ทาสาย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ติดตั้งแผงวงจรควบคุม
การจายกระแสไฟฟ้า
หลัก สําหรับสวนไมงาม
ริมน้ํากก

497,000

ติดตั้งแผงวงจรควบคุม
การจายกระแสไฟฟ้า
หลักสําหรับขวง
วัฒนธรรมลานนาและ
อาเซียน

310,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  ลําเหมืองสาธารณ
ประโยชน์ ม.3 
เขตเทศบาลนครเชียง
ราย อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ ม.1
  ต.ทาสาย อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  หนองน้ํา
สาธารณะ แมลาวหลง 
ม.2 
ต.ทาสาย  อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์รวมกับ 
ม.5  ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําดอย
พระบาท  ม.7 ต.บานดู 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําทุงโหง 
ม.5  ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.2  
ต.สันทรายงาม อ.เทิง  
จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  หนองน้ํา
สาธารณะ แมลาวหลง 
ม.2 
ต.ทาสาย  อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์รวมกับ 
ม.5  ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําดอย
พระบาท  ม.7 ต.บานดู 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําทุงโหง 
ม.5  ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.2  
ต.สันทรายงาม อ.เทิง  
จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยงู
เหลือม ม.10 
ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์ รวมกับ 
ม.29 ต. หวยสัก  อ. 
เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยบง 
ม.4  ต.แมสรวย 
อ.แมสรวย  จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.5
 ต.ป่าแดด 
อ.แมสรวย  จ.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยลึก 
ม.4  ต.มวงยาย 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ ม
.5  
ต.หลายงาว อ.เวียงแกน 
 จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยงู
เหลือม ม.10 
ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์ รวมกับ 
ม.29 ต. หวยสัก  อ. 
เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยบง 
ม.4  ต.แมสรวย 
อ.แมสรวย  จ.เชียงราย 
ใชประโยชน์รวมกับ ม.5
 ต.ป่าแดด 
อ.แมสรวย  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยลึก 
ม.4  ต.มวงยาย 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ ม
.5  
ต.หลายงาว อ.เวียงแกน 
 จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยหลู 
ม.1  ต.มวงยาย 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ ม
.4  ต.ทาขาม 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยฮอ
ม ม.10  ต.ทาสาย 
อ.เมืองเชียงราย  จ
.เชียงราย ใชประโยชน์ 
รวมกับ ม.5 
ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองจอแฮง ม.10 
ต.ปงนอย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.5 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยหลู 
ม.1  ต.มวงยาย 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ ม
.4  ต.ทาขาม 
อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด  อางเก็บน้ําหวยฮอ
ม ม.10  ต.ทาสาย 
อ.เมืองเชียงราย  จ
.เชียงราย ใชประโยชน์ 
รวมกับ ม.5 
ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองจอแฮง ม.10 
ต.ปงนอย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.5 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:42:51 หนา : 100/128

Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองทราย ม.8 ต
.หนองป่ากอ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.6 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง  จ
.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองน้ําวังซาง ม.3
 ต.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองบวกแฮด ม.1
 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ ม.5
  ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองทราย ม.8 ต
.หนองป่ากอ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
 ใชประโยชน์รวมกับ  ม
.6 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง  จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองน้ําวังซาง ม.3
 ต.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองบวกแฮด ม.1
 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  
ใชประโยชน์รวมกับ ม.5
  ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองบัว ม.1 ต
.ยางฮอม  อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.9  
ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็งราย  

จ.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองสาธารณ
ประโยชน์  ม.10 
ต.ป่าซาง อ.แมจัน  จ
.เชียงราย ใชประโยชน์ 
รวมกับ ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองสาธารณ
ประโยชน์  ม.6 ต
.ป่าซาง 
อ.แมจัน  จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์ รวมกับ ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองบัว ม.1 ต
.ยางฮอม  อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.9  
ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็งราย  

จ.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองสาธารณ
ประโยชน์  ม.10 
ต.ป่าซาง อ.แมจัน  จ
.เชียงราย ใชประโยชน์ 
รวมกับ ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองสาธารณ
ประโยชน์  ม.6 ต
.ป่าซาง 
อ.แมจัน  จ.เชียงราย ใช
ประโยชน์ รวมกับ ม.6 
ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน 
จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองแสะ ม.5 ต
.ป่าออดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย  ใชประโยชน์
รวมกับ ม.8  
ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองออ ม.4 ต.ศรี
ดอนชัย  อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.6  
ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.มวงคํา - ม
.6 ต.แมเย็น อ.พาน จ
.เชียงราย

ปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.แมคํา - ม.9 ต.จันจวา
ใต อ.แมจัน จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองแสะ ม.5 ต
.ป่าออดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ
.เชียงราย  ใชประโยชน์
รวมกับ ม.8  
ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ธนาคารน้ําใตดินระบบ
เปิด หนองออ ม.4 ต.ศรี
ดอนชัย  อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย  ใช
ประโยชน์รวมกับ ม.6  
ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระ
หวาง ม.7 ต.มวงคํา - ม
.6 ต.แมเย็น อ.พาน จ
.เชียงราย

2,070,000 2,070,000

ปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.แมคํา - ม.9 ต.จันจวา
ใต อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
เชื่อมระหวาง ม.7 ต
.โป่งแพร  อ.แมลาว - ม
.1 ต.หวยชมภู  อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เชื่อมระหวางม.5 ต.จอม
สวรรค์ - ม.2 ต.ศรีค้ํา 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก  
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.ดง
มะดะ -  ม.8 
ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว  จ.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง  ม.2 ต
.บานโป่ง  - ม.15 
ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง  ม.3 ต
.ป่างิ้ว - ม.9 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  13:42:51 หนา : 107/128

Rectangle



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
เชื่อมระหวาง ม.7 ต
.โป่งแพร  อ.แมลาว - ม
.1 ต.หวยชมภู  อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เชื่อมระหวางม.5 ต.จอม
สวรรค์ - ม.2 ต.ศรีค้ํา 
อ.แมจัน จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก  
เชื่อมระหวาง ม.2 ต.ดง
มะดะ -  ม.8 
ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว  จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง  ม.2 ต
.บานโป่ง  - ม.15 
ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง  ม.3 ต
.ป่างิ้ว - ม.9 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง  ม.9 ต
.ป่างิ้ว - ม.12 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.1 ต.สัน
สลี 
อ.เวียงป่าเป้า - ม.14 ต
.ทากอ อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.สถาน - ม.9 ต.เวียง  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.เวียง - ม.2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ
.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.แมยาว - ม.6 
ต.บานดู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง  ม.9 ต
.ป่างิ้ว - ม.12 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.1 ต.สัน
สลี 
อ.เวียงป่าเป้า - ม.14 ต
.ทากอ อ.แมสรวย จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.11 ต
.สถาน - ม.9 ต.เวียง  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.12 ต
.เวียง - ม.2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ
.เชียงราย

1,000,000 1,000,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.แมยาว - ม.6 
ต.บานดู อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.สถาน - ม.11 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต.งิ้ว 
อ.เทิง - ม.5 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.5 ต.สัน
สลี - ม.9 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระ
ธาตุ จอมหมอกแกว ม.9 
 ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว  จ.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือ
เมืองเชียงราย วัดพระ
ธาตุดอยจอมทอง 
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
 จ.เชียงราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.14 ต
.สถาน - ม.11 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.4 ต.งิ้ว 
อ.เทิง - ม.5 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวาง ม.5 ต.สัน
สลี - ม.9 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ
.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระ
ธาตุ จอมหมอกแกว ม.9 
 ต.จอมหมอกแกว อ.แม
ลาว  จ.เชียงราย

2,000,000 2,000,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือ
เมืองเชียงราย วัดพระ
ธาตุดอยจอมทอง 
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
 จ.เชียงราย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงราย แหงที่ 
2 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

500,000

ปรับปรุงสะพานแขวน
ฮาแหลจะ ม.12 ต.แม
ยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย

200,000

ปรับปรุงอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย (ชั้น 5)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

114 ปี ของดีเวียงป่า
เป้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงราย แหงที่ 
2 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย

500,000

ปรับปรุงสะพานแขวน
ฮาแหลจะ ม.12 ต.แม
ยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

500,000 500,000

ปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย

200,000

ปรับปรุงอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย (ชั้น 5)

3,000,000 3,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

114 ปี ของดีเวียงป่า
เป้า

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งานบวงสรวงสักการะ 
และสืบชะตาแมน้ํางาว  
อําเภอเวียงแกน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

งานประเพณีสงกรานต์
เมืองเชียงแสน ประจําปี 
2565

งานมหัศจรรย์ 10 ชาติ
พันธ์ แมสาย ครั้งที่ 8

งานลอยกระทง "ป๋าเวณี
ยี่เป็งเมืองเชียงแสน" 
ประจําปี 2564

งานสี่เผาชาวดอยหลวง 
ครั้งที่ 14 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จัดงาน "ขวงวัฒนธรรม 
ภาพเกา เลาเรื่องเชียง
ของ"

จัดงานของดีอําเภอแม
จัน ครั้งที่ 7

จัดงานขาวหอมและของ
ดี อําเภอป่าแดด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งานบวงสรวงสักการะ 
และสืบชะตาแมน้ํางาว  
อําเภอเวียงแกน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

67,000 67,000

งานประเพณีสงกรานต์
เมืองเชียงแสน ประจําปี 
2565

300,000 300,000

งานมหัศจรรย์ 10 ชาติ
พันธ์ แมสาย ครั้งที่ 8

1,000,000 1,000,000

งานลอยกระทง "ป๋าเวณี
ยี่เป็งเมืองเชียงแสน" 
ประจําปี 2564

200,000 200,000

งานสี่เผาชาวดอยหลวง 
ครั้งที่ 14 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

100,000 100,000

จัดงาน "ขวงวัฒนธรรม 
ภาพเกา เลาเรื่องเชียง
ของ"

150,000 150,000

จัดงานของดีอําเภอแม
จัน ครั้งที่ 7

200,000 200,000

จัดงานขาวหอมและของ
ดี อําเภอป่าแดด

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดงานขาวใหม ปลามัน 
และมหกรรมของดี
อําเภอพาน  ประจําปี 
2564

จัดงานเทศกาลสมโอ
และของดี อําเภอเวียง
แกน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จัดงานบุญเดือน 4 
ประเพณี บุญผะเหวด 
อําเภอเทิง

จัดงานประเพณีแขงขัน
เรือยาว อําเภอเทิง 
ประจําปี 2565

จัดงานประเพณีดอก
เสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า 
ประจําปี 2565

จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  ประจําปี 2565

จัดงานวัฒนธรรมชาว
ดอย ดอกบัวตองบานที่
บานหัวแมคํา ครั้งที่ 31 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดงานขาวใหม ปลามัน 
และมหกรรมของดี
อําเภอพาน  ประจําปี 
2564

100,000 100,000

จัดงานเทศกาลสมโอ
และของดี อําเภอเวียง
แกน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

200,000 200,000

จัดงานบุญเดือน 4 
ประเพณี บุญผะเหวด 
อําเภอเทิง

100,000 100,000

จัดงานประเพณีแขงขัน
เรือยาว อําเภอเทิง 
ประจําปี 2565

300,000 300,000

จัดงานประเพณีดอก
เสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า 
ประจําปี 2565

100,000 100,000

จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  ประจําปี 2565

197,120 197,120

จัดงานวัฒนธรรมชาว
ดอย ดอกบัวตองบานที่
บานหัวแมคํา ครั้งที่ 31 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดงานศูนย์ศึกษาพระ
พุทธศาสนาวันอาทิตย์
เชียงรายสัมพันธ์
ครั้งที่ 14 ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

500,000

จัดงานสืบสานมรดก
ภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรมนับรอยปี
ของดี เมืองเทิง

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ํา พระ
ธาตุศักดิ์สิทธิ์ในอําเภอ
แมลาว

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ํา พระ
ธาตุศักดิ์สิทธิ์อําเภอเทิง 
เนื่องในวันวิสาขบูชา

จัดงานไหวสาพระเจา
สองสี ประจําปี 2565

จัดงานโฮงเฮียนสืบสาน
วัฒนธรรมลานนา

จัดซื้อเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ และการทํา
งานของหัวใจ

280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดงานศูนย์ศึกษาพระ
พุทธศาสนาวันอาทิตย์
เชียงรายสัมพันธ์
ครั้งที่ 14 ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

500,000

จัดงานสืบสานมรดก
ภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรมนับรอยปี
ของดี เมืองเทิง

300,000 300,000

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ํา พระ
ธาตุศักดิ์สิทธิ์ในอําเภอ
แมลาว

140,000 140,000

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ํา พระ
ธาตุศักดิ์สิทธิ์อําเภอเทิง 
เนื่องในวันวิสาขบูชา

200,000 200,000

จัดงานไหวสาพระเจา
สองสี ประจําปี 2565

100,000 100,000

จัดงานโฮงเฮียนสืบสาน
วัฒนธรรมลานนา

100,000 100,000

จัดซื้อเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ และการทํา
งานของหัวใจ

280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดซื้อหัวตอสําหรับการ
ตัดกระดูกแบบสาย
ขนาดใหญ  (Large 
Sagittal Saw)

130,000

เทศกาลโลชิงชากระทุง
กระบอกไมไผ "บอ ฉอง 
ตุ"  
ประจําปีงบประมาณ 
2565

ประเพณีไหวสาพญามัง
ราย ประจําปี 2565

เปิดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ

300,000

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเสริมสราง
ความเป็นผูนํารักสถาบัน
พิทักษ์ชุมชน

442,800

พัฒนาการเรียนรู
สามเณรเพื่อบูรณาการสู
ชุมชน

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดซื้อหัวตอสําหรับการ
ตัดกระดูกแบบสาย
ขนาดใหญ  (Large 
Sagittal Saw)

130,000

เทศกาลโลชิงชากระทุง
กระบอกไมไผ "บอ ฉอง 
ตุ"  
ประจําปีงบประมาณ 
2565

100,000 100,000

ประเพณีไหวสาพญามัง
ราย ประจําปี 2565

100,000 100,000

เปิดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ

300,000

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเสริมสราง
ความเป็นผูนํารักสถาบัน
พิทักษ์ชุมชน

442,800

พัฒนาการเรียนรู
สามเณรเพื่อบูรณาการสู
ชุมชน

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รณรงค์ป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 
(To be Number One) 
จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

450,000

วันลําไย กระทอนของดี 
ตําบลหวยสัก

สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์เมือง
เชียงแสน

สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทองถิ่น นครเชียงราย : 
สืบสานประเพณีโลชิงชา
อาขา (บองฉองตุ)  
ชาติพันธุ์นครเชียงราย

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แกเด็กพิการใน
จังหวัดเชียงราย  ปี 
2565

182,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รณรงค์ป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 
(To be Number One) 
จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

450,000

วันลําไย กระทอนของดี 
ตําบลหวยสัก

100,000 100,000

สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์เมือง
เชียงแสน

350,000 350,000

สงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทองถิ่น นครเชียงราย : 
สืบสานประเพณีโลชิงชา
อาขา (บองฉองตุ)  
ชาติพันธุ์นครเชียงราย

150,000 150,000

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แกเด็กพิการใน
จังหวัดเชียงราย  ปี 
2565

182,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุจอมจอ อําเภอ
เทิง (หนึ่งในพระธาตุ 
เกาจอมของจังหวัด
เชียงราย)

สงเสริมสุขภาพ
พลานามัยกลุมพัฒนา
สตรี

300,000

สงเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีบุญ
บั้งไฟ

สืบสานประเพณี
นมัสการ และสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง 
ประจําปี 2565

สืบสานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปั้น และพิมพ์ลาย สีสรร
ปั้นลาย เวียงกาหลง

อบรมพระสังฆาธิการ
ระดับเจาอาวาสใน
จังหวัดเชียงราย

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุจอมจอ อําเภอ
เทิง (หนึ่งในพระธาตุ 
เกาจอมของจังหวัด
เชียงราย)

100,000 100,000

สงเสริมสุขภาพ
พลานามัยกลุมพัฒนา
สตรี

300,000

สงเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีบุญ
บั้งไฟ

200,000 200,000

สืบสานประเพณี
นมัสการ และสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง 
ประจําปี 2565

300,000 300,000

สืบสานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ

100,000 100,000

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปั้น และพิมพ์ลาย สีสรร
ปั้นลาย เวียงกาหลง

300,000 300,000

อบรมพระสังฆาธิการ
ระดับเจาอาวาสใน
จังหวัดเชียงราย

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อบรมพัฒนาศักยภาพผู
เรียนภาษาบาลี

350,000

แอว "Baan Dam"  ผอ
กาดวัฒนธรรมนางแล

รวม 132,216,301 129,679,340 12,967,960 137,571,130 19,538,870 11,000,000 5,422,500 25,271,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อบรมพัฒนาศักยภาพผู
เรียนภาษาบาลี

350,000

แอว "Baan Dam"  ผอ
กาดวัฒนธรรมนางแล

200,000 200,000

รวม 73,696,510 234,029,849 27,300,000 808,694,300
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,408,980 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,408,980 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 516,000 บาท

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า จํานวน 120,000 บาท

ดอกเบี้ย รวม 2,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 2,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 2,760,980 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หน้า : 1/1



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,408,980 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 31,300 บาท

งบกลาง รวม 31,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 31,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ข้อ 33 และกฎหมายวาด้วย
การประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดฯ)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 701,280 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 701,280 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,240 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตําแหนงตาง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
- ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
สวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 77,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหาร
สวนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
สวนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,676,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 386,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกหนวยงาน จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานีขนสงจังหวัดเชียงราย แหงที่ 2
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,514,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,444,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสร้าง และอยูในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างรักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ 
คาจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก 
คาถายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ แผนพับ 
การเย็บเลมเข้าปกหนังสือทางราชการ 
คาจัดทําใบเสร็จรับเงิน คาบริการสถานีขนสง
ผู้โดยสาร (ตั๋วฉีก) และคาจ้างเหมาบริการ
อื่นที่จําเปนในกิจการของสถานีขนสงผู้โดยสาร
เชียงราย แหงที่ 2
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสถานีขนสงผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แหงที่ 2
ที่เกี่ยวข้องหรือจําเปนต้องใช้จายในการจัดงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสําคัญของชาติ เชน
ดอกไม้ พานพุม ธูปเทียนแพร พานพุมเงิน พุมทอง
ซุ้มถวายเครื่องราชสักการะ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 หรือกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ตาง ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสร้าง 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีขนสงผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แหงที่ 2 ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนต้องทําการ
ซอมแซมให้อยูในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ตามภารกิจ
สถานีขนสงผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แหงที่ 2 เชน 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนหรือ นักทองเที่ยว ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ตาม
ภารกิจสถานีขนสงผู้โดยสารเชียงราย แหงที่ 2 เชน 
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟ ฟิวส์ สวิทซ์ มิเตอร์ไฟฟ้า 
ไมโครโฟน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ตาม
ภารกิจสถานีขนสงผู้โดยสาร เชน น้ํายาเช็ดพื้น น้ํายา
เช็ดกระจก น้ํายาฆาเชื้อ ผงซักฟอก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและลอลื่น
สําหรับรถยนต์สวนกลาง เครื่องตัดหญ้า และอื่นๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจสถานีขนสงผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แหงที่ 2
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจสถานีขนสงผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แหงที่ 2 เชน 
พันธุ์พืช ปุย วัสดุเพาะชํา ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจสถานีขนสงผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แหงที่ 2 เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ตางๆ ที่ใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 615,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 255,200 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามภารกิจสถานี
ขนสงผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แหงที่ 2
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาลที่ใช้ตามภารกิจ
สถานีขนสงผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แหงที่ 2
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ที่ใช้ตามภารกิจสถานีขนสงผู้
โดยสารจังหวัดเชียงราย แหงที่ 2
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ใช้ตาม
ภารกิจสถานีขนสงผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แหงที่ 2
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

และการบริหาร
7,900,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

28,465,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย
20,797,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

56,778,550 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว
77,636,120 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

คมนาคมขนส่ง
63,223,000 

การต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จ าแนกตามยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณ 254,800,970 บาท
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การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
จ าแนกตามงบรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563
1,125,874,500 บาท

ปีงบประมาณ 2564
1,164,221,000 บาท

ปีงบประมาณ 2565
808,694,300 บาท
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