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                       แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  รวม 28,786,540   บาท

งบบุคลากร รวม 12,343,840   บาท
1. เงินเดือน (ฝ,ายประจํา) รวม 12,343,840   บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,993,720     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป! และ
เงินปรับของข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�ายไว%ไม�เกิน 12 เดือน
(กองการศึกษาฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  2  หน%า 3-6-51 )

 
1.2 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 142,930        บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน�งให%กับข%าราชการที่ได%รับเงินประจําตําแหน�ง
ตามกฎหมายว�าด%วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง 
(ประเภทผู%บริหาร)
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให%กับข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบว�าด%วยการเบิกจ�ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจําของ
ส�วนราชการ
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษให%แก�ข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดผู%ได%รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดหรือใกล%ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบที่กําหนด
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมค�าวิชา 
เงินเพ่ิมอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 3  หน%า 3-6-51 )

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป
ประจําป7งบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค8การบริหารส3วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
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1.3 เงินประจําตําแหน3ง จํานวน 121,200        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู%บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให%กับข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบกําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 5 หน%า 3-6-52 )

1.4 ค3าตอบแทนพนักงานจ<าง จํานวน 4,399,380     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ%างตําแหน�งต�างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป! ขององค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  7  หน%า  3-6-52 )

1.5 เงินเพ่ิมต3าง ๆ ของพนักงานจ<าง จํานวน 686,610        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ%าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจําของส�วน
ราชการ (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  8  หน%า 3-6-52 )

งบดําเนินงาน รวม 11,186,600   บาท
1. ค3าตอบแทน รวม 616,600       บาท
1.1 ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข%าราชการและพนักงานจ%างองค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองการศึกษาฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  13  หน%า 3-6-53 )

1.2 ค3าเช3าบ<าน จํานวน 120,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ%านพักของข%าราชการองค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด  (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  14   หน%า 3-6-53 )
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1.3 เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 96,600         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข%าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด  (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่   15  หน%า 3-6-53 )

2. ค3าใช<สอย รวม 8,077,000     บาท
2.1 รายจ3ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ จํานวน 3,125,000     บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข%าปกหนังสือ
ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าใช%จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา 
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับการ
จ%างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน) 
หรือสื่อสิ่งพิมพ)ต�าง ๆ ในกิจกรรมขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
เช�น การเช�าคอลัมน)หนังสือพิมพ) การเช�าเวลาออกอากาศ 
การจัดทําหนังสือ ปNายประชาสัมพันธ) แผ�นพับ สติกเกอร)ต�าง ๆ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ)ในรูปแบบอื่น ๆ 
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ%างเหมาบริการให%ผู%รับจ%างทําการอย�างใด
อย�างหนึ่งซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลงต�อเติมครุภัณฑ) 
สิ่งก�อสร%างอย�างใด และอยู�ในความรับผิดชอบของผู%รับจ%าง 
เช�น ค�าจ%างรักษาความปลอดภัย ค�าจ%างเหมาทําความสะอาด
อาคารสถานที่ ค�าจ%างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค�าบริการกําจัดปลวก
และค�าจ%างเหมาบริการอื่นที่จําเป�นในการดําเนินงานขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  21  หน%า 3-6-56 )

2.2 รายจ3ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เข<าลักษณะรายจ3ายหมวดอ่ืน ๆ 
2.2.1 ค3าใช<จ3ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของคณะผู%บริหาร  และเจ%าหน%าที่ท%องถ่ินขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการและระเบียบว�าด%วยการเดินทาง
ไปราชการขององค)กรปกครองส�วนท%องถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  25  หน%า 3-6-57 )
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2.2.2  โครงการวันเด็กแห3งชาติ ประจําป7 2560 จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห�งชาติ 
โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าแผ�นพับ ปNายประชาสัมพันธ) 
ค�าของขวัญของรางวัล ค�าวัสดุอุปกรณ) ค�าน้ําด่ืม และค�าใช%จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่  4   แนวทางที่  9  รายการที่  8  หน%า  3-4-47  )

2.2.3 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร8 จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร) 
โดยจัดกิจกรรมแข�งขันความรู%เก่ียวกับวิทยาศาสตร)กิจกรรมแสดง
ความสามารถ กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการ
และโครงงานทางวิทยาศาสตร) และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค�าใช%จ�าย
เช�น ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าปNายประชาสัมพันธ) ค�าตอบแทน 
ค�าอาหารและน้ําด่ืม ค�าของขวัญของรางวัล ค�าวัสดุอุปกรณ) 
และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3   แนวทางที่  1   รายการที่  4    หน%า 3-3-2  )

2.2.4 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
(มหกรรมการจัดการศึกษาท<องถ่ิน)

จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือเป�นค�าใช%จ�ายในการจัดงานตามโครงการจัดแสดงผลงาน
ทางวิชาการ (มหกรรมการจัดการศึกษาท%องถ่ิน) โดยมีค�าใช%จ�าย
เช�น ค�าจ%างจัดสถานที่และบูธนิทรรศการ ค�าพาหนะ
ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าที่พัก และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่  1 รายการที่ 1  หน%า 3-3-1  )

2.2.5  โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ ศึกษา
ในกลุ3มจังหวัดการศึกษาท<องถ่ินที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการอบรมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ�มจังหวัดการศึกษา
ท%องถ่ินที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)  เช�น ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าจ%างเหมาจัดสถานที่ ค�าจัดทําปNายประชาสัมพันธ) 
ค�าบํารุงสถานที่/เช�าสถานที่ ค�าวัสดุอุปกรณ) ค�าจ%างเหมา
เครื่องเสียงและอุปกรณ) ค�าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม/
อบรม และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น
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     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน 
ด�วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
เรื่อง ซักซ%อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด%านการศึกษาขององค)กรปกครองส�วนท%องถ่ิน
ประจําป!งบประมาณ 2559 ทั้งนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได%รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน  
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 2  รายการที่ 4 หน%า  3-3-8  )

2.2.6  โครงการประชุมสัมมนาจัดทําสรุปประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค8กรปกครองส3วนท<องถ่ิน ระดับกลุ3มจังหวัด
การศึกษาท<องถ่ินที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนา
จัดทําสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค)กรปกครองส�วนท%องถ่ิน ระดับกลุ�มจังหวัด 
การศึกษาท%องถ่ินที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) โดยมีค�าใช%จ�าย 
เช�น ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ
อุปกรณ) ค�าจัดทําเอกสาร สรุปผลการประเมินฯ และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข%องและจําเป�น

     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน 
ด�วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
เรื่อง ซักซ%อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด%านการศึกษาขององค)กรปกครองส�วนท%องถ่ิน
ประจําป!งบประมาณ 2559 ทั้งนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได%รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 1 รายการที่ 6 หน%า 3-3-3 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา



60
2.2.7  โครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานในโรงเรียนองค8การ
บริหารส3วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 40,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายโครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานใน
โรงเรียนองค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น 
ค�าจัดทําสื่อ เครื่องมือในการนิเทศติดตาม ค�าจัดทํารายงาน
สรุปผลการนิเทศติดตามประจําป! ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3   แนวทางที่  3   รายการที่  2   หน%า  3-3-9 )

2.2.8  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
องค8การบริหารส3วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าที่พัก ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าจ%างเหมาจัดสถานที่ ค�าจัดทําปNาย
ประชาสัมพันธ) ค�าบํารุงสถานที่/เช�าสถานที่ ค�าวัสดุอุปกรณ) 
ค�าจัดทําเอกสารประกอบอบรม และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%อง
และจําเป�น (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่  3  แนวทางที่ 3   รายการที่  1  หน%า  3-3-9  )

2.2.9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 82,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าบํารุงสถานที่/เช�าสถานที่ ค�าวัสดุ
อุปกรณ) และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น 
(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3   แนวทางที่ 2  รายการที่  3   หน%า  3-3-7 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา
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2.2.10  โครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และหน3วยงานต<นแบบ

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและหน�วยงานต%นแบบ โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น 
ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าที่พัก  ค�าจ%างเหมารถบัสพร%อมน้ํามัน  ค�าวัสดุ
อุปกรณ) ค�าเอกสาร และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น 
(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 2 รายการที่ 2 หน%า 3-3-7 )

2.2.11  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช<เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช%
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าที่พัก 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าจัดทําเอกสารประกอบ
การอบรม  ค�าวัสดุอุปกรณ) และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและ
จําเป�น (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่  3   แนวทางที่  2    รายการที่ 1  หน%า   3-3-6 )

2.2.12  โครงการกิจกรรมอบรมเชิงสร<างสรรค8ในช3วงปGด
ภาคเรียนฤดูร<อน ประจําป7 พ.ศ.2560

จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการกิจกรรมอบรมเชิงสร%างสรรค)
ในช�วงปQดภาคเรียนฤดูร%อน โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร  ค�าอาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าจัดสถานที่ 
ค�าจัดทําปNายประชาสัมพันธ) ค�าวัสดุอุปกรณ)  และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 4 แนวทางที่ 9 รายการที่ 11   หน%า 3-4-49 )

2.2.13 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร8รุ3นเยาว8 จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร)
รุ�นเยาว)โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าจ%างเหมาจัดสถานที่ ค�าจัดทําปNาย
ประชาสัมพันธ) ค�าวัสดุอุปกรณ)  และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%อง
และจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 3  แนวทางที่ 1 รายการที่  5   หน%า 3-3-3       )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา
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2.2.14 โครงการวันเยาวชนแห3งชาติ ประจําป7 พ.ศ.2560 จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการจัดงานตามโครงการวันเยาวชน
แห�งชาติโดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าปNายประชาสัมพันธ) ค�าจัดเตรียมสถานที่
 ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ)และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น 
(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 4  แนวทางที่ 9 รายการที่  9  หน%า3-4-48 )

2.2.15 โครงการยุวชนสร<างป,า จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝTกอบรมตามโครงการยุวชนสร%างปUา
โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม
 ค�าพาหนะ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าปNายประชาสัมพันธ) 
ค�าวัสดุอุปกรณ) และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น 
(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 5  แนวทางที่ 2 รายการที่  3  หน%า  3-5-3 )

2.2.16 โครงการส3งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝTกอบรมตามโครงการส�งเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช%จ�าย 
เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าที่พัก ค�าพาหนะ ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ) และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 4  แนวทางที่ 9  รายการที่ 10  หน%า 3-4-48 )

2.2.17 โครงการสัมมนาวิชาการ "ทิศทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย"

จํานวน 120,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการสัมมนาวิชาการ 
"ทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย" โดยมีค�าใช%จ�าย 
เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าเช�าสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร%อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ) และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%อง
และจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3  แนวทางที่ 1  รายการที่  2   หน%า    3-3-1 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา
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2.2.18 โครงการฝJกอบรมการใช<ภาษาต3างประเทศสู3ประชาคม
อาเซียนสําหรับประชาชนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 310,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการฝTกอบรมการใช%ภาษา
ต�างประเทศสู�ประชาคมอาเซียนสําหรับประชาชนจังหวัดเชียงราย 
โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร%อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ) ค�าเอกสาร ค�าพาหนะ และ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3  แนวทางที่ 1  รายการที่   3  หน%า 3-3-2  )

2.3 ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย)สินต�าง ๆ เช�น 
วัสดุต�าง ๆ ครุภัณฑ) ที่ดินและสิ่งก�อสร%าง ที่ใช%ในการปฏิบัติงาน
ขององค)การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงชารุดเสียหายจําเป�นต%องทําการ
ซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพดี สามารถใช%งานได%ตามปกติ
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 27 หน%า  3-6-58 )

3. ค3าวัสดุ รวม 1,883,000     บาท
3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย ประจําป!ของ อปท. 
เช�น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว  หนังสือ  ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  28 หน%า 3-6-58 )

3.2 วัสดุไฟฟLาและวิทยุ จํานวน 60,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุไฟฟNาและวิทยุ เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟNา  
สายไฟฟNา ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  29  หน%า 3-6-58 )

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา



64

3.3 วัสดุงานบ<านงานครัว จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ%านงานครัวเพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น แปรง ไม%กวาด ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  30 หน%า 3-6-58 )

3.4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล3อล่ืน จํานวน 600,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  33  หน%า 3-6-59 )

3.5 วัสดุวิทยาศาสตร8หรือการแพทย8 จํานวน 150,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุวิทยาศาสตร)หรือการแพทย) เพ่ือใช%ในกิจการ
ขององค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น สารเคมี
น้ํายาต�าง ๆ เคมีภัณฑ) ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  38   หน%า 3-6-60 )

3.6 วัสดุกีฬา จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุกีฬา เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ
งบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น ลูกฟุตบอล ลูกปQงปอง 
ไม%แบดมินตัน  ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  39  หน%า 3-6-60  )

3.7 วัสดุคอมพิวเตอร8 จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร) เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น แผ�นหรือจานบันทึก
ข%อมูล ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ) ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  35 หน%า  3-6-59 )
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จํานวน 23,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�กิจกรรมของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น 
กระดาษเขียน โปสเตอร) พู�กันและสีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ขาต้ังกล%อง ขาต้ังเขียนภาพ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  34   หน%า 3-6-59 )

จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุการเกษตร เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น
พันธุ)พืช  ปุYย  วัสดุเพาะชํา สารเคมีปNองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว) ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  37  หน%า  3-6-60 )

จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุก�อสร%าง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ อปท. 
เช�น ปูนซีเมนต) ทราย อิฐหรือซีเมนต)บล[อก ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  36  หน%า  3-6-60 )

จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป!ของ อปท. เช�น 
ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 32 หน%า 3-6-59 )

3.8  วัสดุโฆษณาและเผยแพร3

3.9  วัสดุการเกษตร

3.10  วัสดุก3อสร<าง

3.11  วัสดุยานพาหนะและขนส3ง
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รวม 610,000       บาท
4.1 ค3าไฟฟLา จํานวน 400,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟNา เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  41  หน%า 3-6-60 )

4.2 ค3านํ้าประปา ค3านํ้าบาดาล จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-25612 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 42 หน%า 3-6-60 )

4.3 ค3าบริการโทรศัพท8 จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท) เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองการศึกษา ฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร)ที่ 6
แนวทางที่ 5 รายการที่  43   หน%า 3-6-61 )

4.4 ค3าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช%ระบบ
อินเทอร)เน็ต ค�าบริการสัญญาณโทรทัศน)แบบระบบสมาชิก
และค�าสื่อสารอื่น ๆ  เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด  (กองการศึกษา ฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่  45 หน%า  3-6-61)

งบลงทุน รวม 2,256,100     บาท
1. ค3าครุภัณฑ8 รวม 2,106,100     บาท
1.1 ครุภัณฑ8สํานักงาน

1.1.1 เคร่ืองโทรสารแบบใช<กระดาษธรรมดา จํานวน 54,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใช%กระดาษธรรมดา 
ส�งเอกสารได%ครั้งละ 20 แผ�น จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
18,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองการศึกษาฯ)  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 81 หน%า 3-6-37)

4. ค3าสาธารณูปโภค
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1.1.2 เคร่ืองถ3ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องถ�ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 10 แผ�น/นาที เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด
 (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 82 หน%า 3-6-37  )

1.1.3  เคร่ืองถ3ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องถ�ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 20 แผ�น/นาที เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด
 (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2558 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่  83  หน%า 3-6-38)

1.1.4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส3วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 22,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 16,000 บีทียู เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 84 หน%า 3-6-38 )

1.2 ครุภัณฑ8การเกษตร
จํานวน 120,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือป\]มน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา ขนาดไม�น%อยกว�า 
2HP จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท เพ่ือใช%ในกิจการของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคา
ที่สืบได%ในท%องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่  78 หน%า  3-6-36 )

     1.2.1  ปRSมนํ้า
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จํานวน 11,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํามอเตอร)ไฟฟNา สูบน้ําได% 
450 ลิตรต�อนาที เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่  79 หน%า    3-6-37 )

1.3 ครุภัณฑ8ไฟฟLาและวิทยุ
1.3.1 ชุดกล<องวงจรปGด จํานวน 1,302,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดกล%องวงจรปQดพร%อมอุปกรณ) และติดต้ัง
จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองการศึกษาฯ)  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 85  หน%า  3-6-38 )

1.4 ครุภัณฑ8โฆษณาและเผยแพร3
1.4.1 กล<องถ3ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล จํานวน 20,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือกล%องถ�ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลคอมแพค 
ความละเอียด 16 ล%านพิกเซล จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000.-บาท 
เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)ของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่  87 หน%า  3-6-38 )

  
1.5  ครุภัณฑ8งานบ<านงานครัว

1.5.1 เตียง จํานวน 4,500           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเตียงพร%อมฟูกขนาด 3.5 ฟุต 
จํานวน 1 เตียง เพ่ือใช%ในกิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กอง
การศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได%ในท%องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 86  หน%า 3-6-38 )

  

     1.2.2  เคร่ืองสูบนํ้ามอเตอร8ไฟฟLา
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1.6 ครุภัณฑ8คอมพิวเตอร8
จํานวน 352,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร)โน[ตบุ[ก สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 22 เครื่อง ๆ ละ 16,000.-บาท เพ่ือใช%ใน
กิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)
จัดหาตามเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร) ประจําป!งบประมาณ 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 80 หน%า 3-6-37 )

1.6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร8 สําหรับสํานักงาน จํานวน 64,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร) (จอขนาดไม�น%อยกว�า 
18.5 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เพ่ือใช%ในกิจการ
ขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ)
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ประจําป!
งบประมาณ 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 62 หน%า  3-6-31)

1.6.3 เคร่ืองพิมพ8ชนิดเลเซอร8/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6,600           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ)ชนิดเลเซอร)/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน%า /นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เพ่ือใช%ใน
กิจการขององค)การบริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 
จัดหาตามเกณฑ)ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร)ประจําป!งบประมาณ 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 88 หน%า  3-6-39)

2. ค3าที่ดินและส่ิงก3อสร<าง รวม 150,000       บาท
2.1 ค3าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก3อสร<าง

2.1.1 ปรับปรุงระบบนํ้าภายในศูนย8การเรียนรู< อบจ.เชียงราย จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าพัฒนาระบบน้ําภายในศูนย)การเรียนรู% 
อบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 76  หน%า  3-6-36  )

     1.6.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร8โนXตบุXก สําหรับสํานักงาน
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000     บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 3,000,000     บาท
1.1 เงินอุดหนุนส3วนราชการ รวม 3,000,000     บาท

1.1.1 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการเปQดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 1 รายการที่ 9 หน%า 3-3-4)

1.1.2 อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงซ�อมแซมศูนย)พัฒนา
กิจกรรมผู%เรียน (ค�ายลูกเสือดอนมูล) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เขต 1 ประจําป!งบประมาณ 2560
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 1 รายการที่ 7 หน%า 3-3-4)

1.1.3 อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1

จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ประจําป!งบประมาณ 2560
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 1 รายการที่ 8 หน%า 3-3-4)

1.1.4 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จํานวน 600,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาการแก�
นักเรียนเพ่ือเชื่อมสัมพันธ)และกระตุ%นให%นักเรียนรู%จักคิดวิเคราะห)
และการสังเคราะห) (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 1 รายการที่ 10 หน%า 3-3-5 )
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1.1.5 อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงห%องสมุดโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคมเป�น DIGITAL SAMAKKHIWITTHAYAKHOM ประจําป! 2560 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 1 รายการที่ 11 หน%า 3-3-5)

1.1.6 อุดหนุนศูนย8การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาส�งเสริมให%การศึกษา
แก�เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ป! 2560 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 4 แนวทางที่ 9 รายการที่ 13 หน%า 3-4-50)
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