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                        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 59,706,910   บาท

งบบุคลากร รวม 3,596,910     บาท
1. เงินเดือน (ฝ(ายประจํา) รวม 3,596,910     บาท
1.1 ค.าตอบแทนพนักงานจ1าง จํานวน 3,341,250     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ!างตําแหน�งต�างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป(ขององค*การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (กอง
การศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 5  รายการที่ 7 หน!า 3-6-52 )

1.2 เงินเพ่ิมต.าง ๆ ของพนักงานจ1าง จํานวน 255,660        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ!าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด!วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข!าราชการและลูกจ!างประจําส�วน
ราชการ (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 6  แนวทางที่ 5  รายการที่ 8 หน!า 3-6-52 )

งบดําเนินงาน รวม 6,850,000     บาท

1. ค.าใช1สอย รวม 3,580,000     บาท
1.1 รายจ.ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม.เข1าลักษณะรายจ.ายหมวดอ่ืน ๆ 

1.1.1 โครงการอบรมทักษะว.ายนํ้าข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กและเยาวชน
 "ว.ายนํ้าเพ่ือชีวิต"

จํานวน 400,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายตามโครงการอบรมทักษะว�ายน้ําข้ันพ้ืนฐานสําหรับ
เด็กและเยาวชน "ว�ายน้ําเพ่ือชีวิต" โดยมีค�าใช!จ�าย 
เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าเช�าสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ* และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3  รายการที่ 1 หน!า 3-4-14 )

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ.ายงบประมาณรายจ.ายทั่วไป
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2560

          องคDการบริหารส.วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.2 โครงการแข.งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย เปตอง
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย.า"

จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการ
แข�งขันกีฬา"อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย�า" 
โดยมีค�าใช!จ�ายเช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าปJายประชาสัมพันธ* 
ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าอาหารและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทน
กรรมการ ค�าของรางวัล ค�าเงินรางวัล และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 2 หน!า 3-4-14 )

1.1.3 โครงการแข.งขันว.ายนํ้า อบจ.เชียงราย summer swimming 

Challenge 10th คร้ังที่ 10 ประจําปC 2560

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการแข�งขันว�ายน้ํา 
อบจ.เชียงราย summer swimming Challenge 10th โดยมีค�าใช!จ�าย 
เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าอาหารค�าตอบแทน
กรรมการ ค�าของรางวัล ค�าเงินรางวัล และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข!อง
จําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 3 หน!า 3-4-15 )

1.1.4 โครงการแข.งขันกีฬาวูWดบอล จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ 
โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าปJายประชาสัมพันธ* 
ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าอาหาร ค�าตอบแทนกรรมการ 
ค�าของรางวัล ค�าเงินรางวัล และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข!องและ
จําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 4 หน!า 3-4-15 )

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.5 โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู1สูงอายุ
"สูงวัยเกมสD"

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการมหกรรมกีฬา
และนันทนาการผู!สูงอายุ"สูงวัยเกมส*" โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น 
ค�าจัดสถานที่ ค�าปJายประชาสัมพันธ* ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าเบี้ยเลี้ยง 
ค�าอาหาร ค�าตอบแทนกรรมการ ค�าของรางวัล ค�าเงินรางวัล และ
ค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 5 หน!า 3-4-15 )

1.1.6 โครงการ  อบจ.เชียงราย เทนนิสคัพ จํานวน 130,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการอบจ.เชียงราย 
เทนนิสคัพ สําหรับเด็ก และเยาวชน ในการส�งเสริมการออกกําลังกาย 
โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าปJายประชาสัมพันธ* ค�าอุปกรณ*
กีฬา ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าอาหาร ค�าตอบแทนกรรมการ ค�าของรางวัล ค�าเงิน
รางวัล และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 6 หน!า 3-4-16)

1.1.7 โครงการอบรมทักษะการเล.นกีฬาและการออกกําลังกาย เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายตามโครงการอบรมทักษะการเล�นกีฬาและการออก
กําลังกาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าถ�ายเอกสาร และค�าใช!จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 7 หน!า 3-4-16 )

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.8 โครงการส.งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน
และประชาชน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายตามโครงการส�งเสริมสุขภาพพลานามัย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าตอบแทน
วิทยากร และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 9 หน!า 3-4-16 )

1.1.9 โครงการละอ.อนเมือง อนุรักษDขนมเมือง จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ[กอบรมตามโครงการละอ�อนเมือง 
อนุรักษ*ขนมเมือง โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าจัดสถานที่ ค�าปJายประชาสัมพันธ*  ค�าน้ําด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ*
และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 1 รายการที่ 14 หน!า 3-4-8 )

1.1.10 โครงการวัยใส วัยศิลปX จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ[กอบรมตามโครงการวัยใส วัยศิลป\ 
โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ* 
และค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 11 หน!า 3-4-17 )

1.1.11 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนจังหวัดเชียงราย จํานวน 1,000,000     บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการมหกรรมกีฬา
ประชาชนจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าปJาย
ประชาสัมพันธ* ค�าวัสดุอุปกรณ*กีฬา ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าอาหาร ค�าน้ําด่ืม 
ค�าตอบแทนกรรมการ ค�าของรางวัล ค�าเงินรางวัล และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 8 หน!า 3-4-16 )

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.12 โครงการอนุบาลฟZนนํ้านมคัพ จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการ
อนุบาลฟ̂นน้ํานมคัพ โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ 
ค�าปJายประชาสัมพันธ* ค�าวัสดุอุปกรณ*กีฬา ค�าเบี้ยเลี้ยง 
ค�าน้ําด่ืม ค�าตอบแทนกรรมการ ค�าของรางวัล ค�าเงินรางวัล 
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 3 รายการที่ 10 หน!า 3-4-17 )

1.1.13 โครงการค.ายภาษาพาเพลิน จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ[กอบรมตามโครงการค�ายภาษา
พาเพลิน โดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ* และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบข!อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 9 รายการที่ 12 หน!า 3-4-49 )

1.1.14 โครงการอบรมสืบสานภูมิปZญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ1าน จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช!จ�ายตามโครงการสืบสานภูมิป^ญญาพืชสมุนไพร
พ้ืนบ!านโดยมีค�าใช!จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าปJายประชาสัมพันธ* 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ* ค�าน้ําด่ืม และค�าใช!จ�าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข!องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4  แนวทางที่ 4 รายการที่ 20 หน!า 3-4-31 )

1.2 ค.าบํารุงรักษาและซ.อมแซม 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 )

งานกีฬาและนนัทนาการ
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2. ค.าสาธารณูปโภค รวม 3,270,000     บาท
2.1 ค.าไฟฟ]า จํานวน 2,200,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟJา 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 )

2.2 ค.านํ้าประปา ค.านํ้าบาดาล จํานวน 1,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล เพ่ือใช!ในกิจการของ
องค*การบริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 42 หน!า 3-6-60 )  

2.3 ค.าบริการโทรศัพทD จํานวน 20,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท* เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหาร
ส�วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 5 รายการที่ 43 หน!า 3-6-61 )

2.4 ค.าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช!ระบบ
อินเตอร*เน็ต ค�าบริการสัญญาณโทรทัศน*แบบระบบสมาชิกและ
ค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหารส�วนจังหวัด
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 6  แนวทางที่ 5 รายการที่ 45 หน!า 3-6-61 )

งบลงทุน รวม 47,300,000   บาท
1. ค.าที่ดินและส่ิงก.อสร1าง รวม 47,300,000   บาท

รวม 10,600,000   บาท
1.1.1 ก.อสร1างห1องนํ้าภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 5,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร!างห!องน้ําภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!
และนันทนาการ ขนาดกว!าง 8.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
จํานวน 2 แห�ง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 64 หน!า 3-6-32 )

1.1 ค.าก.อสร1างส่ิงสาธารณูปโภค

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.2 จัดทําอัฒจรรยDเหล็ก สนามวอลเลยDบอลชายหาด 
สนามแฮนดDบอลภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดทําอัฒจรรย*เหล็ก สนามวอลเล�ย*บอลชายหาด 
สนามแฮนด*บอลภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ
ขนาดกว!าง 1.65 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.65 เมตร พร!อมหลังคา 
จํานวน 16 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 69 หน!า 3-6-34 )

1.1.3 ติดตั้งเสาไฮแมทพร1อมโคมไฟฟ]าส.องสว.างภายในศูนยDบูรณา
การการเรียนรู1และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 1,100,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าติดต้ังเสาไฮแมทพร!อมโคมไฟฟJาส�องสว�างภายใน
ศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)
จํานวน 2 แห�ง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 73 หน!า 3-6-35 )

1.1.4 ติดตั้งหม1อแปลงไฟฟ]าภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 4,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าติดต้ังหม!อแปลงไฟฟJา ขนาด 630 KVA 3 เฟส 
จํานวน 3 แห�ง และขนาด 400 KVA 3 เฟส จํานวน 1 แห�ง
ภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 75 หน!า 3-6-36 )

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.2 ค.าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก.อสร1าง รวม 36,700,000   บาท
1.2.1 ปรับปรุงหลังคา ห1องนํ้า  เก1าอ้ีอัฒจรรยD และส.วนประกอบ
ภายในอัฒจรรยD 1 สนามฟุตบอล 1 ภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1
และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 8,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงหลังคา ห!องน้ํา  เก!าอี้อัฒจรรย* และ
ส�วนประกอบภายในอัฒจรรย* 1 สนามฟุตบอล 1 ภายในศูนย*
บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 63  หน!า 3-6-32 )

1.2.2 ปรับปรุงซ.อมแซมลู.วิ่ง ลานกรีฑา และสนามหญ1า 
สนามฟุตบอล 1 จํานวน 15,000,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมลู�ว่ิง (ลู�ยางสังเคราะห*) 
ลานกรีฑาและสนามหญ!า สนามฟุตบอล 1 ภายในศูนย*
บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ (การกีฬาแห�งประเทศไทย
สนับสนุน 7,000,000.-บาท และ อบจ.สมทบ 8,000,000.-บาท)
(ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด�วนมาก ที่ กก 5103.5.02/18681
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559) รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 65  หน!า 3-6-32 )

1.2.3 ติดตั้งสกอรDบอรDดใหม. พร1อมโครงสร1างบริเวณสนาม
ฟุตบอล 1 และตั้งตั้งสกอรDบอรDดเดิมพร1อมโครงสร1างใน
โรงยิมเนเซียมภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

จํานวน 3,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าติดต้ังสกอร*บอร*ดใหม� พร!อมโครงสร!างบริเวณสนาม
ฟุตบอล 1 และติดต้ังสกอร*บอร*ดเดิมพร!อมโครงสร!างในโรงยิมเนเซียม
ภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) 
จํานวน 1 แห�ง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 66 หน!า 3-6-33 )

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.2.4 ปรับปรุงซ.อมแซมสนามเทนนิส และระบบไฟฟ]าแสงสว.าง, 
อาคารส.วนประกอบในสนามเทนนิส ภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1
และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 6,300,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมสนามเทนนิส จํานวน 5 สนาม
ขนาดกว!าง 37.00 เมตร ยาว 95.80 เมตร  และระบบไฟฟJา
แสงสว�าง, อาคารส�วนประกอบในสนามเทนนิสทั้งหมด 
ภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง) จํานวน 1แห�ง รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 68 หน!า 3-6-33 )

1.2.5 ปรับปรุงซ.อมแซมระบบไฟฟ]าและไฟฟ]าส.องสว.าง
สนามเปตองภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1และนันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง)

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมระบบไฟฟJาและไฟฟJาส�องสว�าง
สนามเปตองภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ  
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กอง
การศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 72 หน!า 3-6-35 )

1.2.6 ซ.อมสร1างถนนลาดยางแอสฟZลทDติกคอนกรีตทางเข1าศูนยDบูรณา
การการเรียนรู1และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 2,400,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ�อมสร!างถนนลาดยางแอสฟ̂ลท*ติกคอนกรีต
ทางเข!าศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ ขนาด
ผิวจราจรกว!าง 8.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือพ้ืนที่ไม�น!อยกว�า
3,200 ตารางเมตร (สนามกีฬากลาง) ด!านประตู 1 รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 74 หน!า 3-6-35 )

1.2.7 ปรับปรุงระบบนํ้าภายในศูนยDบูรณาการการเรียนรู1และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 1,500,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงระบบน้ําภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และ
นันทนาการ อบจ.เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 77 หน!า 3-6-36 ) งานกีฬาและนนัทนาการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,960,000     บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 1,960,000     บาท
1.1  เงินอุดหนุนกิจการอันเปaนสาธารณประโยชนD รวม 1,960,000     บาท

1.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 540,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสมทบตามโครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ!าหน!าที่
จังหวัดเชียงราย เข!าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดพะเยา (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แนวทางที่ 3 รายการที่ 12 หน!า 3-4-18)

1.2.2 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 400,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสมทบตามโครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ!าหน!าที่
จังหวัดเชียงราย เข!าร�วมการแข�งขันกีฬาแห�งชาติ 
ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แนวทางที่ 3 รายการที่ 16 หน!า 3-4-19)

1.2.3 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสมทบตามโครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ!าหน!าที่
จังหวัดเชียงราย เข!าร�วมการแข�งขันกีฬาคนพิการแห�งชาติ
ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสงขลา (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แนวทางที่ 3 รายการที่ 17 หน!า 3-4-19)

1.2.4 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 400,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสมทบตามโครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ!าหน!าที่
จังหวัดเชียงราย เข!าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ
ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง  
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แนวทางที่ 3 รายการที่ 15 หน!า 3-4-19)

1.2.5 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสมทบตามโครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ!าหน!าที่
จังหวัดเชียงราย เข!าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 45 "สุโขทัยเกมส*" ณ จังหวัดสุโขทัย 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แนวทางที่ 3 รายการที่ 13 หน!า 3-4-18)

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.2.6 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสมทบตามโครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ!าหน!าที่
จังหวัดเชียงราย เข!าร�วมการแข�งขันกีฬาคนพิการแห�งชาติ
ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกระดับภาค ณ จังหวัดสุโขทัย
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป( อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แนวทางที่ 3 รายการที่ 14 หน!า 3-4-18)

งานกีฬาและนนัทนาการ


