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                       แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  รวม 29,095,860     บาท

งบบุคลากร รวม 16,268,760     บาท
1. เงินเดือน (ฝ+ายประจํา) รวม 16,268,760     บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,563,680      บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  และ
เงินปรับของข$าราชการองค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข$าราชการองค(การบริหารส�วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�ายไว$ไม�เกิน 12 เดือน
(สํานักการศึกษาฯ)  

1.2 เงินเพ่ิมต2าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 210,000          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$ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบที่กําหนด
 - เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิม
ค�าวิชา เงินเพ่ิมอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข$าราชการ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ2ายงบประมาณรายจ2ายทั่วไป
ประจําป6งบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค7การบริหารส2วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
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1.3 เงินประจําตําแหน2ง จํานวน 300,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู$บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให$กับข$าราชการองค(การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบกําหนด (สํานักการศึกษาฯ) 

1.4 ค2าตอบแทนพนักงานจ=าง จํานวน 4,028,970       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ$างตําแหน�งต�างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  ขององค(การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
(สํานักการศึกษาฯ)

1.5 เงินเพ่ิมต2าง ๆ ของพนักงานจ=าง จํานวน 166,110          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ$าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด$วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข$าราชการและลูกจ$างประจําของส�วน
ราชการ (สํานักการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 10,729,000     บาท

1. ค2าตอบแทน รวม 880,600         บาท
1.1 ค2าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข$าราชการและพนักงานจ$างองค(การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักการศึกษาฯ)

1.2 ค2าเช2าบ=าน จํานวน 264,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ$านพักของข$าราชการองค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด  (สํานักการศึกษาฯ)

1.3 เงินช2วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 116,600          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข$าราชการ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด  (สํานักการศึกษาฯ)
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2. ค2าใช=สอย รวม 6,795,400       บาท
2.1 รายจ2ายเพ่ือให=ได=มาซ่ึงบริการ จํานวน 2,200,000       บาท

  -เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข$าปกหนังสือ
ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าใช$จ�ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา 
  -เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ$างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน( หรือสื่อสิ่งพิมพ(ต�าง ๆ ในกิจกรรมขององค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด เช�น การเช�าคอลัมน(หนังสือพิมพ( การเช�าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ปLายประชาสัมพันธ( แผ�นพับ 
สติกเกอร(ต�าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ(ในรูปแบบอื่น ๆ 
  -เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ$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 (สํานักการศึกษาฯ)

2.2 รายจ2ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม2เข=าลักษณะรายจ2ายหมวดอ่ืน ๆ 4,095,400       บาท

2.2.1 ค2าใช=จ2ายในการเดินทางไปราชการ 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 (สํานักการศึกษาฯ)

2.2.2 โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ (มหกรรมการ
จัดการศึกษาท=องถ่ิน)

จํานวน 1,000,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าที่พัก ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าจัดทําบูธนิทรรศการแสดง
ผลงาน ค�ายานพาหนะ ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 1 หน$า 4-3-1)
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2.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
องค7การบริหารส2วนจังหวัดเชียงราย"

จํานวน 150,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าที่พัก ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ( ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 2 หน$า 4-3-1)

2.2.4 โครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานในโรงเรียนองค7การ
บริหารส2วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 35,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม
ค�าจัดทําสื่อ เอกสารเครื่องมือในการนิเทศติดตาม ค�าวัสดุ 
อุปกรณ( ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 4 หน$า 4-3-2)

2.2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการศึกษาของ
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 67,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าที่พัก ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ(เอกสารและสิ่งพิมพ( ค�าวัสดุ 
อุปกรณ( ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับคําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)       
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร(ที่ 3 
แผนงานการศึกษา รายการที่ 1 หน$า 91)
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2.2.6 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และหน2วยงานต=นแบบ

จํานวน 188,400          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าที่พัก ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ(เอกสารและ
สิ่งพิมพ( ค�าวัสดุ อุปกรณ( ค�ายานพาหนะ ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ
ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง 
(สํานักการศึกษาฯ)            
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่
 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 6 หน$า 4-3-3)

2.2.7 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ในกลุ2มจังหวัดการศึกษาท=องถ่ินที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2

จํานวน 200,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณ
วิทยากรค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ(เอกสารและสิ่งพิมพ( 
ค�ายานพาหนะ ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)         
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่
 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 7 หน$า 4-3-4)

 
2.2.8 โครงการประชุมสัมมนาจัดทําสรุปประมวลผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด 
อปท. ระดับกลุ2มจังหวัด การศึกษาท=องถ่ินที่ 16 
ภาคเหนือตอนบน 2

จํานวน 200,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร 
ค�าพิมพ(เอกสารและสิ่งพิมพ( ค�าวัสดุ อุปกรณ( ตลอดจนค�าใช$จ�าย
อื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)
ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่ 
3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 8 หน$า 4-3-4)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา
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2.2.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาท=องถ่ินในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 235,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ(
เอกสารและสิ่งพิมพ( ค�าวัสดุ อุปกรณ( ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�ากระเปSาสําหรับผู$เข$าอบรม ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง 
(สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่
 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 9 หน$า 4-3-5)

2.2.10 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร7รุ2นเยาว7 จํานวน 200,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ 
อุปกรณ( ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�ารถโดยสารประจําทางสําหรับ
วิทยากร ค�าที่พักสําหรับวิทยากร ค�าเกียรติบัตร ตลอดจน
ค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่
 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 10 หน$า 4-3-5)

2.2.11 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร7 องค7การบริหารส2วน
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าใช$จ�ายเก่ียวกับสถานที่และค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข$อง ค�าใช$จ�ายในการประกวดหรือแข�งขัน ค�ามหรสพ 
การแสดง และค�าใช$จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ(งาน 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง 
(สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่
 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 11 หน$า 4-3-6)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา
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2.2.12 โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลปH เพ่ือน=อง" จํานวน 100,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ( 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเอกสารประกอบการอบรม   
ค�าปLายฉาก/ปLายประชาสัมพันธ( ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)                                   
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 12 หน$า 4-3-6)

2.2.13 โครงการอบรมวิทยากรอาสาต2อต=านการทุจริต จํานวน 100,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าใช$จ�ายเก่ียวกับการใช$และการตกแต�งสถานที่ฝQกอบรม  
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ(เอกสารและสิ่งพิมพ( ค�ายานพาหนะ 
ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)                               
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.   เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษา 
รายการที่ 1 หน$า 18)

2.2.14 โครงการธรรมนําทางเยาวชนต2อต=านทุจริต จํานวน 200,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าใช$จ�ายเก่ียวกับการใช$และการตกแต�งสถานที่ฝQกอบรม 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ(เอกสารและสิ่งพิมพ( ค�าพาหนะ ค�าที่พัก 
ค�ากระเปSาสําหรับผู$เข$าอบรม ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง 
(สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงาน
การศึกษา รายการที่ 2 หน$า 19)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา
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2.2.15 โครงการการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษา อบจ. เชียงราย

จํานวน 15,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ�าย
เป�นค�าจัดทํารูปเล�มรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ตลอดจน
ค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)                               
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.  เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษา 
รายการที่ 3 หน$า 19)

2.2.16 โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนองค7การบริหาร
ส2วนจังหวัดเชียงราย 2

จํานวน 55,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าที่พัก ค�าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค�ายานพาหนะ ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ(เอกสารและ
ค�าสิ่งพิมพ( ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง (สํานักการศึกษาฯ)              
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.   
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร(ที่ 3 
แผนงานการศึกษา รายการที่ 4 หน$า 20)

2.2.17 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จํานวน 750,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหารกลางวัน ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ( ค�าปLายประชาสัมพันธ( /ปLายฉาก 
ค�าเอกสารประกอบการอบรม ค�าประกาศนียบัตร ค�ากระเปSา
ผู$เข$าร�วมการอบรม ค�าที่พัก ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข$องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบข$อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง 
(สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.    
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร(ที่ 3 
แผนงานการศึกษา รายการที่ 5 หน$า 20)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา
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2.3 ค2าบํารุงรักษาและซ2อมแซม 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�วนจังหวัดซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป�นต$องทําการ
ซ�อมแซมให$อยู�ในสภาพดี สามารถใช$งานได$ตามปกติ
(สํานักการศึกษาฯ)

3. ค2าวัสดุ รวม 2,433,000       บาท
3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในกิจการขององค(การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�าย ประจําป ของ อปท. 
เช�น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว  หนังสือ  ฯลฯ 
(สํานักการศึกษาฯ)

3.2 วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 60,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุไฟฟLาและวิทยุเพ่ือใช$ในกิจการขององค(การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟLา  
สายไฟฟLา ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ)

3.3 วัสดุงานบ=านงานครัว จํานวน 300,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ$านงานครัวเพ่ือใช$ในกิจการขององค(การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น แปรง ไม$กวาด ฯลฯ
(สํานักการศึกษาฯ)

3.4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล2อล่ืน จํานวน 600,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช$ในกิจการของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ
และระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  (สํานักการศึกษาฯ)

3.5 วัสดุวิทยาศาสตร7หรือการแพทย7 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  (สํานักการศึกษาฯ)

งานบริหารทั
วไปเกี
ยวกบัการศึกษา



67

3.6 วัสดุกีฬา จํานวน 60,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุกีฬา เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ
งบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น ลูกฟุตบอล ลูกปVงปอง 
ไม$แบดมินตัน  ฯลฯ  (สํานักการศึกษาฯ)

3.7 วัสดุคอมพิวเตอร7 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 (สํานักการศึกษาฯ)

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 (สํานักการศึกษาฯ)

จํานวน 200,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุการเกษตร เพ่ือใช$ในกิจการของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น
พันธุ(พืช  ปุSย  วัสดุเพาะชํา สารเคมีปLองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว( ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ)

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(บลXอกฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ)

จํานวน 290,000          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
(สํานักการศึกษาฯ)

3.9  วัสดุการเกษตร

3.10  วัสดุก2อสร=าง

3.11  วัสดุยานพาหนะและขนส2ง

3.8  วัสดุโฆษณาและเผยแพร2
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รวม 620,000         บาท
4.1 ค2าไฟฟKา จํานวน 400,000          บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟLา เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

4.2 ค2านํ้าประปา ค2านํ้าบาดาล จํานวน 50,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล เพ่ือใช$ในกิจการของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

4.3 ค2าบริการโทรศัพท7 จํานวน 40,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท( เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

4.4 ค2าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช$ระบบ
อินเทอร(เน็ต และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช$ในกิจการของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 98,100           บาท
1. ค2าครุภัณฑ7 รวม 98,100           บาท
1.1 ครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7 จํานวน 98,100           บาท

1.1.1 เคร่ืองพิมพ7ชนิดเลเซอร7หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 16,500           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ(ชนิดเลเซอร(หรือชนิด LED ขาวดํา
(ไม�น$อยกว�า 18 หน$า/นาที) จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท 
เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)
ต้ังตามเกณฑ(ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(
คอมพิวเตอร(ประจําป  2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จัดหาตามเกณฑ(ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(
คอมพิวเตอร(ป ป\จจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่
 6  รายการที่ 73 หน$า 4-66)

  

4. ค2าสาธารณูปโภค
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1.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร7สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 80,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไม�น$อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักการศึกษาฯ) ต้ังตามเกณฑ(ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร(ประจําป  2560 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ(ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร(ป ป\จจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 -2564)    
อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่ 6  รายการที่ 74 หน$า 4-67)

1.1.3 อุปกรณ7กระจายสัญญาณ (L2 Swich) จํานวน 1,600             บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณ(กระจายสัญญาณ (L2 Swich) 
ขนาดไม�น$อยกว�า 16 ช�อง จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช$ในกิจการของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) ต้ังตามเกณฑ(ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร(ประจําป  2560
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ(ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร(ป ป\จจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 -2564)     
อบจ. ชร. ยุทธศาสตร(ที่ 6  รายการที่ 75 หน$า 4-67)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000       บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 2,000,000       บาท
1.1 เงินอุดหนุนส2วนราชการ รวม 2,000,000       บาท

1.1.1 อุดหนุนโรงเรียนดํารงค7ราษฎร7สงเคราะห7 จํานวน 500,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาปรับปรุงห$องสมุด
ตามยุคไทยแลนด( 4.0 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษาฯ  รายการที่ 4 หน$า 48 )

1.1.2 อุดหนุนศูนย7การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก�เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ป  2561 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษาฯ รายการที่ 1 หน$า 4-9 )
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1.1.3 อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จํานวน 400,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงห$องสมุดโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคมเป�น DIGITAL SAMAKKHIWITTHAYAKHOM 
เฟส 3 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษาฯ รายการที่ 2 หน$า 4-9 )

1.1.4 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จํานวน 150,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร$างป\ญญาพัฒนา
ไปสู�การศึกษาไทยด$วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษาฯ  รายการที่ 2 หน$า 46 )

1.1.5 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จํานวน 150,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการเปVดโลกวิชาการ
อนุบาลเชียงของ (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษาฯ  รายการที่ 3 หน$า 47 )

1.1.6 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จํานวน 600,000          บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
แก�นักเรียน เพ่ือเชื่อมสัมพันธ(และบูรณาการการเรียนรู$สู�ชุมชน
และสังคม (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร(ที่ 3 แผนงานการศึกษาฯ รายการที่ 1 หน$า 46 )
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