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                       แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 79,379,741   บาท

งบบุคลากร รวม 33,534,420   บาท
1. เงินเดือน (ฝ(ายประจํา) รวม 33,534,420   บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 22,068,240    บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป! และเงินปรับ
ของข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ข%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 เงินเพ่ิมต0าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 41,620         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�าย
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข%าราชการและลูกจ%างประจํา
ของส�วนราชการ
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษให%แก�ข%าราชการองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดผู%ได%รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดหรือใกล%ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบที่กําหนด
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมค�าวิชา 
เงินเพ่ิมอื่น ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข%าราชการ องค)การ
บริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 3 หน%า 3-6-51)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ0ายงบประมาณรายจ0ายทั่วไป
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560

          องค8การบริหารส0วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

งานระดบัมธัยมศึกษา



74

1.3 เงินวิทยฐานะ จํานวน 462,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินวิทยฐานะระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
หรือ ระดับเชี่ยวชาญ ของข%าราชการองค)การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ.2560-2562  
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 4 หน%า 3-6-51)

1.4 ค0าตอบแทนพนักงานจ>าง จํานวน 10,259,190    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 เงินเพ่ิมต0าง ๆ ของพนักงานจ>าง จํานวน 703,370        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ%างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด%วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวของ
ข%าราชการและลูกจ%างประจําส�วนราชการ (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 8 หน%า 3-6-52)

งบดําเนินงาน รวม 43,845,321   บาท
1. ค0าตอบแทน รวม 200,000       บาท
1.1 ค0าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000        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 )

2. ค0าใช>สอย รวม 43,645,321   บาท
2.1 รายจ0ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม0เข>าลักษณะรายจ0ายหมวดอ่ืน ๆ 

2.1.1 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 9,400,000     บาท
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 -เพ่ือจ�ายเป�นรายจ�ายเพ่ือให%ได%มาซ่ึงบริการ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร 
ค�าเย็บหนังสือหรือเข%าปกหนังสือ ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ 
ค�าใช%จ�ายในการดําเนินคดีตาม คําพิพากษา ค�าโฆษณาและเผยแพร� 
โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับการ จ%างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน) หรือสื่อสิ่งพิมพ)ต�าง ๆ ในกิจกรรมของ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด เช�น การเช�าคอลัมน)หนังสือพิมพ) 
การเช�าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ปNายประชาสัมพันธ) 
แผ�นพับ สติกเกอร)ต�าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ)ในรูปแบบอื่น ๆ

 -ค�าจ%างเหมาบริการให%ผู%รับจ%างทําการอย�างใด
อย�างหนึ่งซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลงต�อเติมครุภัณฑ) หรือ
สิ่งก�อสร%างและอยู�ในความรับผิดชอบของผู%รับจ%าง เช�น 
ค�าจ%างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค�าบริการกําจัดปลวก และ
ค�าจ%างเหมาบริการอื่นที่จําเป�นในการดําเนินงานขององค)การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6  แนวทางที่ 5  รายการที่ 69 หน%า 3-6-67)

     2.1.2 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 18,785,321    บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการสนับสนุนค�าใช%จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา (กองการศึกษาฯ)  โดยจ�ายเป�น

(1) ค�าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(2) ค�าใช%จ�ายอินเตอร)เน็ตโรงเรียน 
    -ระบบ Asymmentric Digital Subscriber Line : ADSL 

    -ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
(3) ค�าใช%จ�ายในการพัฒนาห%องสมุดโรงเรียน
(4) ค�าใช%จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรียนรู%ของโรงเรียน
(5) ค�าใช%จ�ายในการพัฒนาข%าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
(6) ค�าใช%จ�ายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช%โรงเรียนเป�นฐานในการ
พัฒนาท%องถ่ิน (SBMLD) สําหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข%าร�วม (ได%รับ
คัดเลือกก�อนการจัดสรร)

(7) การส�งเสริม อปท.ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด�นระดับ อปท. 
     - ระดับสถานศึกษา
     - ระดับ อปท.
(ได%รับคัดเลือกก�อนการจัดสรร)

(8) ค�าใช%จ�ายในการรณรงค)ปNองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(9) ค�าใช%จ�ายในการส�งเสริมกิจกรรมรักการอ�านในสถานศึกษา อปท.
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(10) ค�าใช%จ�ายในการจัดทําศูนย)การเรียนรู%สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา

(11) ค�าปhจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
(12) ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
(13) ค�าหนังสือเรียน
(14) ค�าเครื่องอุปกรณ)การเรียน
(15) ค�าเครื่องแบบนักเรียน
(16) ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู%เรียน
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%รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 3 รายการที่ 7 หน%า 3-3-12 ถึง 3-3-16)

     2.1.3 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการส�งนักเรียนเข%าร�วมแข�งขัน
ทักษะวิชาการประเภทต�าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด%านวิชาการ โดยมีค�าใช%จ�าย 
เช�น ค�าพาหนะ ค�าที่พัก ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าวัสดุ อุปกรณ)ในการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน ค�าตอบแทน ค�าอาหาร และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 3 รายการที่ 8 หน%า 3-3-17)

2.1.4  โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามโครงการแข�งขันกีฬาเพ่ือสู�ความเป�นเลิศ 
โดยจ�ายเป�น ค�าพาหนะ ค�าที่พัก ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าจัดขบวน 
ค�าตอบแทน ค�าชุดนักกีฬา และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%อง และ
จําเป�น (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 3 รายการที่ 9 หน%า 3-3-17 )
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  2.1.5  โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 360,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝlกอบรม ตามโครงการเปmดโลกทัศน)
เรียนรู%นอกสถานที่ เพ่ือให%นักเรียนได%เรียนรู%และแสดงออกอย�าง
สร%างสรรค)โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าอาหาร อาหารว�าง และเครื่องด่ืม 
ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุอุปกรณ) ค�าพาหนะ ค�าที่พัก และ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 4 รายการที่ 1 หน%า 3-3-20 )

2.1.6 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝlกอบรม ตามโครงการส�งเสริม
และเพ่ิมศักยภาพนักเรียน เตรียมความพร%อมเข%าสู�การเรียน
ระดับอุดมศึกษาโดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าอาหาร อาหารว�าง 
พร%อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ) และ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 3 รายการที่ 10 หน%า 3-3-18)

2.1.7 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 700,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝlกอบรม ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู%เรียนโรงเรียนองค)การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงรายสู�ความเป�นเลิศ เพ่ือให%ผู%เรียนมีความเป�นเลิศ
ตามศักยภาพในแต�ละโปรแกรมวิชา โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าอาหาร 
อาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ) 
และค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 3 รายการที่ 4 หน%า 3-3-11)

2.1.8 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการฝlกอบรม ตามโครงการประกันคุณภาพ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีค�าใช%จ�าย เช�น ค�าอาหาร 
อาหารว�างพร%อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ) และ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข%องและจําเป�น (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 3 รายการที่ 3 หน%า 3-3-10)

2.1.9 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 9,000,000     บาท

งานระดบัมธัยมศึกษา
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายตามในโครงการจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน
นักเรียนโปรแกรมกีฬา (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 3 แนวทางที่ 3 รายการที่ 11 หน%า 3-3-19)

      32.1.10 โครงการสนับสนุนค0าใช>จ0ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายสําหรับจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟNา ค�าน้ําประปา 
ค�าน้ําบาดาล ค�าบริการโทรศัพท) ค�าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 66 หน%า 3-6-66)

2.2  ค0าบํารุงรักษาและซ0อมแซม จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช%จ�ายในการซ�อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ของโรงเรียนองค)การบริหารส�วนจังหวัดที่ชํารุดเสียหาย จําเป�น
ต%องทําการซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพดี สามารถใช%งานได%ตามปกติ 
     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%รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 27 หน%า 3-6-58 )

งบลงทุน รวม 2,000,000     บาท
1. ค0าที่ดินและส่ิงก0อสร>าง รวม 2,000,000     บาท

1.1 ค0าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก0อสร>าง
   1.1.1 โครงการปรับปรุงซ0อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียน
องค8การบริหารส0วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนองค)การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด  (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป! อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร)ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 68 หน%า 3-6-67)

งานระดบัมธัยมศึกษา


