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                       แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 39,606,680    บาท

งบบุคลากร รวม 11,056,170    บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,056,170    บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,992,240      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 11 หน้า 5-236)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 68,460          บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการ 

ตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมค่าวิชา

เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิทางการศึกษา และเงินเพ่ิมสําหรับ

ตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับ

เงินเดือนข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับ

(กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 12 หน้า 5-236)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200          บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ

เฉพาะให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 14 หน้า 5-237)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,528,590      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษเม่ือมีผล

การประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น ในอัตรา

ร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือน

(กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 17 หน้า 5-237)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,399,680      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวประจําปีพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 18 หน้า 5-237)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 17,843,510    บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 515,310        บาท

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.

พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 

รายการท่ี 24 หน้า 5-239) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 25 หน้า 5-239)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 95,310          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 26 หน้า 5-239)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย รวม 15,175,000    บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 3,125,000      บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม

คําพิพากษา 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเก่ียวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ 

การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ต่างๆ 

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด

อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด

อาคารสถานท่ี ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก

และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 32 หน้า 5-242)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ของคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการและระเบียบว่าด้วยการเดินทาง

ไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 36 หน้า 5-244)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.2.2  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 500,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โดยจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

กิจกรรมแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น

ค่าจัดสถานท่ี ค่าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ

ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าตอบแทน 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 3 หน้า 5-168)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 1,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน

ในจังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

 การจัดงานวันเยาวชน การทัศนศึกษาดูงาน การประชุม  การอบรม 

การจัดทําแผนพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอ่ืนๆ 

โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางท่ี 10 รายการท่ี  1 หน้า  5-167) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้2.2.4  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์

วันวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมแข่งขันความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์

กิจกรรมแสดงความสามารถ กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการ

และโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีค่าใช้จ่าย

เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน

ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 4 หน้า  5-69) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.5  โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

(มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

จํานวน 1,000,000      บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ินท้ังในระดับภาค และระดับ

ประเทศ โดยจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และส่งนักเรียน

บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมี

ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจ้างจัดสถานท่ีและบูธนิทรรศการ ค่าพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  แนวทางท่ี  3 รายการท่ี  2 หน้า  5-77)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.6  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา

ต่างประเทศให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โดยจัดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศ

อ่ืนๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร

ประกอบการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 2 หน้า 5-201) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.7  โครงการโรงเรียน อบจ.เชียงราย สถานศึกษา

แห่งการวิจัย

จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียน อบจ.เชียงราย 

สถานศึกษาแห่งการวิจัย โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล

ค่าใช้จ่ายในการแปรผล การจัดทํารูปเล่มรายงานผลการวิจัย 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 1 หน้า 5-77) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.2.8  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

อบจ.เชียงราย

จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงราย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงหลักสูตร ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 3 หน้า 5-78) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.9  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และพิธีมอบประกาศนียบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 250,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ค่าจัดสถานท่ี 

ค่าป้าย ค่าจัดซุ้ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าจัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณ 

ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบันทึกภาพพร้อม

กรอบรูป ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  และค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ

จัดแสดงผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 1 หน้า 5-68) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

และสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในโรงเรียนและสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดแต่งสถานท่ี ค่าตอบแทน

สนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจ้างเหมา

เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ค่าจัดทํา

เอกสาร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

(กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 11 หน้า 5-71) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.11  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ลูกเสือ 

ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็ง ลูกเสือ ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบ้านจังหวัด

เชียงราย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ

การจัดกิจกรรม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 8 หน้า 5-70) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.12  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม

สู่อาเซียน

จํานวน 2,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาและ

วัฒนธรรมสู่อาเซียน เช่นตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ ค่าจ้างทําป้ายไวนิล

ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการอบรม

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น  (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 7 หน้า 5-70) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.2.13 โครงการอบรมทักษะการว่ายน้ําข้ันพื้นฐานสําหรับเด็ก

และเยาวชน (ว่ายน้ําเพื่อชีวิต)

จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทักษะการว่ายน้ํา

ข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กและเยาวชน (ว่ายน้ําเพ่ือชีวิต) เช่น 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดซื้อน้ําดื่ม 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 1 หน้า 5-127) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.14  โครงการพัฒนาวิชาการและการจัดการศึกษา

ของจังหวัดเชียงราย

จํานวน 4,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาวิชาการและการศึกษาของ

จังหวัดเชียงราย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าประชาสัมพันธ์ 

ค่าจัดทําเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการอบรม/ประชุมสัมมนา 

ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 18 หน้า 5-88) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.15  โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา

ของจังหวัดเชียงราย

จํานวน 950,000         บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ

จังหวัดเชียงราย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี ค่าจัดทําป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าบํารุงสถานท่ี/เช่าสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประกอบ

การประชุม/อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 3 หน้า 5-75) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.16 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานท่ี 

ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม/อบรม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง

พร้อมอุปกณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการแสดง 

ค่าตอบแทนการจัดนิทรรศการ ผลงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น 

(กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 2 หน้า 5-75) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทํา

การบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา 

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอ้ี 

พัดลม เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯ (กองการศึกษา ฯ)   

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 38 หน้า 5-245)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รวม 1,443,200     บาท

3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 260,200         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ประจําปีของ อปท. 

เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว  หนังสือ  ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 39 หน้า 5-245)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

ระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  

สายไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 40 หน้า 5-245)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

ระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

(กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 41 หน้า 5-245) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 800,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบ

และระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 44 หน้า 5-246)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือใช้ในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น สารเคมี

น้ํายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 49 หน้า 5-247) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6 วัสดุกีฬา จํานวน 50,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ

งบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง 

ไม้แบดมินตัน  ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 50 หน้า 5-247)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ

ระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 46 หน้า 5-246)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 23,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ

งบประมาณรายจ่ายของ อปท. เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ฯลฯ

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 45 หน้า 5-246) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 710,000        บาท

4.1 ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 51 หน้า 5-247)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.2 ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล เพ่ือใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 52 หน้า 5-247)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3 ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000          บาท

3.8  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษา ฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 53 หน้า 5-247)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ต ค่าบริการสัญญาณโทรทัศน์แบบระบบสมาชิก

และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  (กองการศึกษา ฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 55 หน้า 5-248)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 5,327,000     บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ รวม 727,000        บาท

1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

     1.1.1 เครื่องโทรสาร จํานวน 54,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร

ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 18,000.-บาท

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ)  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 89 หน้า 5-220)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ครุภัณฑ์เกษตร

จํานวน 98,000          บาท     1.2.1  เครื่องรดน้ําสนาม
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรดน้ําสนาม ขนาดหัวฉีดไม่น้อยกว่า 

25.4 มม. แรงดันไม่น้อยกว่า 3.5-8.0 บาร์ ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า

42.8-70.2 คิว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 49,000  เพ่ือใช้ในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 126 หน้า 5-226)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

     1.3.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 39,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

เดือนมีนาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 

รายการท่ี 112 หน้า 5-223) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 52,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรเจตเตอร์ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ 

ความละเอียด (พิเซล) 1024x768 (XGA) ค่า Contrast 

เท่ากับ 2500 ขนาดภาพ (นิ้ว) 40-300 ขนาดเครื่อง (มม.) 

H/W/D:99x290 ความสว่าง (ANAI Lumens) x254 น้ําหนัก 

3.5 kg จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 117 หน้า 5-224)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.3.3  กล้องส่องตาแบบใช้งานท่ัวไป จํานวน 29,000          บาท

     1.3.2  โปรเจคเตอร์ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องส่องตาแบบใช้งานท่ัวไป 

ขนาดหน้ากล้องไม่น้อยกว่า 50 มม. มัลติโคท กําลังขยาย

ไม่น้อยกว่า 10 เท่า ระยะโฟกัสใกล้สุด 4.8 เมตร ปรับโฟกัส

แบบ Centering ไม่กันน้ําปริซ่ึมแบบ Porro BAK-4 EYE relief: 12.0 

มม. Exit pupil:5.0 มม. จํานวน 5 อันๆ ละ 5,800.-บาท เพ่ือใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตาม

ราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาสามปี 

อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 

รายการท่ี 118 หน้า 5-225) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

             1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จํานวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก จํานวน

 5 เครื่อง ๆ ละ 14,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก

งบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 87 หน้า 5-220)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.4.2  เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 44,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 4 เครื่องๆ

ละ 11,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 122 หน้า 5-225)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     1.4.3  เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 26,000          บาท

     1.4.1  เครื่องทําน้ําเย็น
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

13,000 บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 123 หน้า 5-226)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.4.4  เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จํานวน 182,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ เครื่องยนต์

ขนาดไม่ต่ํากว่า 15.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 

40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 124 หน้า 5-226)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 44,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 

22,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 98 หน้า 5-221)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 30,000          บาท     1.5.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) 

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 96 หน้า 5-221)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.5.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 18,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี 

แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2557 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 101 หน้า 5-222)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6 ครุภัณฑ์อ่ืน

1.6.1 เครื่องทําเส้นสนาม 17,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําเส้นสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ขนาด

กระบอกสีไม่น้อยกว่า 27x38 ซ.ม. ขนาดรถตีสนามไม่น้อยกว่า 

38x120x75 ซม. จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 93 หน้า 5-221)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.2 เครื่องทําความสะอาดสระว่ายน้ํา จํานวน 24,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําความสะอาดสระว่ายน้ํา 

ทําความสะอาดสระว่ายน้ําได้จากความลึกไม่ต่ํากว่า 2.4 เมตร 

ด้วยมอเตอร์ขนาดไม่ต่ํากว่า 1,700 วัตต์ มีถุงดักเก็บเศษวัสดุ 

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 94 หน้า 5-221) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,600,000     บาท

2.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

     2.1.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,600,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งชํารุดเสียหายจําเป็น

ต้องทําการบํารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์ 

Discoverry) หอประวัติ 750 ปีเมืองเชียงราย อัฒจรรย์ สระว่ายน้ํา 

โรงยิมนีเซียม สนามฟุตบอล อาคารศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ

นันทนาการ (สนามกีฬา) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.

เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 59 หน้า 5-248)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 3,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงลานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

เชียงราย ซึ่งชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 

ปรับปรุงไฟส่องสว่าง ปรับปรุงระบบระบายน้ํา รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการท่ี อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 2 หน้า 5-124) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 5,380,000     บาท

1. เงินอุดหนุน รวม 5,380,000     บาท

      2.1.2 ค่าปรับปรุงลานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเชียงราย
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1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 3,880,000     บาท

1.1.1 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย จํานวน 400,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็ก

พิการในจังหวัดเชียงราย ปี 2558(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 19 หน้า 5-74) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 18 หน้า 5-73) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 อุดหนุนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อําเภอแม่จัน จํานวน 480,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 20 หน้า 5-74) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 1,500,000     บาท

1.2.1 อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.เชียงราย

จํานวน 750,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งท่ี 10 ประจําปีงบประมาณ 2558  

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 17 หน้า 5-73) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.เชียงราย

จํานวน 750,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศูนย์

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.เชียงราย ประจําปี 2558  

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 4 หน้า 5-76) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ยกมาจากงานศาสนา
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