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                        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 27,685,320   บาท

งบบุคลากร รวม 2,508,120    บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,508,120    บาท

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,573,080     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษเม่ือมี

ผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น ในอัตรา

ร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือน

(กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5  รายการท่ี 17 หน้า 5-237) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  836,160.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 736,920.-บาท

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 935,040        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวประจําปีพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  แนวทางท่ี 5  รายการท่ี 18 หน้า 5-237) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 188,400.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  746,640.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 16,975,000   บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 14,655,000   บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ. สัมพันธ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 655,000        บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์

17 จังหวัดภาคเหนือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เช่น ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางท่ี 3  รายการท่ี 6 หน้า 5-128) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 

"อบจ.เชียงราย สัมพันธ์เกมส"์ ประจําปี 2558

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 

ในการดําเนินกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรของ อบจ.เชียงรายมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และ

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่ากรรมการตัดสิน

ค่าผู้ช่วยกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอุปกรณ์

การแข่งขัน ค่าจัดเตรียมพิธีเปิด ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าน้ําดื่ม ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางท่ี 3  รายการท่ี 7 หน้า 5-128) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จํานวน 9,800,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันต่างๆ

เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และ

เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ฯลฯ 

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2580 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางท่ี 3  

รายการท่ี 2  หน้า 5-127) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

ประจําปี 2558

จํานวน 3,000,000     บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน 

นักศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

จัดการแข่งขัน เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล 

ค่าเงินรางวัล ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 4 หน้า  5-127)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ผู้พิการแห่งชาติ จํานวน 1,000,000     บาท

ประจําปี 2558

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

ผู้พิการแห่งชาติ ประจําปี 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ

แข่งขัน เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ฯลฯ 

(กองการศึกษาฯ)  (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 3  รายการท่ี 5 

หน้า  5-128)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,320,000    บาท

2.1 ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,200,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 51 หน้า 5-247)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,960,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 240,000.-บาท
2.2 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

2.3 ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 53 หน้า 5-247)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต ค่าบริการสัญญาณโทรทัศน์แบบระบบสมาชิกและ

ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  แนวทางท่ี 5 

รายการท่ี 55 หน้า 5-248)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 8,102,200    บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ รวม 202,200       บาท

1.1 ครุภัณฑ์กีฬา

1.1.1 ลูกทุ่มน้ําหนัก จํานวน 25,600         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกทุ่มน้ําหนัก จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

ลูกทุ่มน้ําหนัก ขนาด 7.26 กิโลกรัม จํานวน 2 ลูก ขนาด 5.00 

กิโลกรัม จํานวน 2 ลูก และขนาด 4.00 กิโลกรัม จํานวน 2 ลูก  เพ่ือ

ใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 137 หน้า 5-228) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ลูกฆ้อนน้ําหนัก จํานวน 31,400         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกฆ้อนน้ําหนัก จํานวน 1 ชุด 

ประกอบด้วยลูกฆ้อนน้ําหนัก ขนาด 7.26 กิโลกรัม จํานวน 2 ลูก

ขนาด 5.00 กิโลกรัม จํานวน 2 ลูก และขนาด 4.00 กิโลกรัม 

จํานวน 2 ลูก  เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 136 หน้า 5-228) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 จักร จํานวน 25,200         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักร จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยจักรขนาด 2.00

 กิโลกรัม จํานวน 3อัน ขนาด 1.50 กิโลกรัม จํานวน 3 อัน 

และขนาด 1.00 กิโลกรัม จํานวน 3 อัน เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 138 หน้า 5-228) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 แหลน จํานวน 120,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแหลน จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย แหลนขนาด 

800 กรัม จํานวน 3 อัน ขนาด 700 กรัม จํานวน 3 อัน 

และขนาด 600 กรัม จํานวน 3 อัน เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 139 หน้า 5-228) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,900,000    บาท

2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 7,900,000     บาท

2.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารอัฒจรรย์และสนามฟุตบอล 1 จํานวน 1,000,000     บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารอัฒจรรย์ 

สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง พ้ืนหญ้า และระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีดี

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการท่ี อบจ.เชียงราย กําหนด (กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 147 หน้า 5-230)  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

2.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาชายหาด จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬาชายหาด 

กว้าง 24 เมตร ยาว 32 เมตร และปรับปรุงระบบพ้ืนสนาม 

ให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 150 หน้า 5-230)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 437,425.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 62,575.-บาท

2.1.3 ค่าปรับปรุงสนามเทนนิส จํานวน 4,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสนามเทนนิส 

จํานวน 4 สนามขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 71 เมตร 

อาคารดําเนินการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตร ให้อยู่ใน

สภาพท่ีดี เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 149 หน้า 5-230)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.4 ค่าปรับปรุงสนามยิงปืน จํานวน 2,400,000     บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสนามยิงปืน อาคารและ

รั้วสนาม ให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 

รายการท่ี 148 หน้า 5-230)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000       บาท

1. เงินอุดหนุน รวม 100,000       บาท

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 100,000       บาท

1.1.1  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพาน จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเดิน-วิ่งเมืองพาน

มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 83 พรรษา 12 สิงหาฯ 

มหาราชินี ครั้งท่ี 23 ปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 11 หน้า 5-129) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

���������	�
�������



124

736920

���������	�
�������



125

ตั้งไว้ 8,000,000 + 200,000 โครงการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

สจ.สมนึก ใจจักร์  ฝาก 600,000

ตัดมาจากวัสดุก่อสร้าง 1,000,000 ของเลขา
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