
73

                       แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 97,389,550   บาท

งบบุคลากร รวม 41,640,810   บาท
1. เงินเดือน (ฝ)ายประจํา) รวม 41,640,810   บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 29,209,320    บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� และเงินปรับ
ของข#าราชการองค'การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ข#าราชการองค'การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด โดย
คํานวณต้ังจ�ายไว#ไม�เกิน 12 เดือน  
(สํานักการศึกษาฯ)

1.2 เงินวิทยฐานะ จํานวน 613,200        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินวิทยฐานะระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
หรือ ระดับเชี่ยวชาญ ของข#าราชการองค'การบริหารส�วนจังหวัด 
(สํานักการศึกษาฯ)

1.3 ค1าตอบแทนพนักงานจ3าง จํานวน 11,460,210    บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ#างตําแหน�งต�างๆ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป�ขององค'การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)

1.4 เงินเพ่ิมต1าง ๆ ของพนักงานจ3าง จํานวน 358,080        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ#างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด#วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวของ
ข#าราชการและลูกจ#างประจําส�วนราชการ 
(สํานักการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 48,983,140   บาท
1. ค1าตอบแทน รวม 200,000       บาท
1.1 ค1าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000        บาท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ1ายงบประมาณรายจ1ายทั่วไป

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค?การบริหารส1วนจังหวัดเชียงราย
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2. ค1าใช3สอย รวม 48,783,140   บาท
2.1 รายจ1ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม1เข3าลักษณะรายจ1ายหมวดอ่ืน ๆ 48,783,140   บาท

2.1.1 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 9,400,000     บาท
 -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�าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน' หรือสื่อสิ่งพิมพ'ต�าง ๆ ในกิจกรรม
ขององค'การบริหารส�วนจังหวัด เช�น การเช�าคอลัมน'หนังสือพิมพ' 
การเช�าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ปJายประชาสัมพันธ' 
แผ�นพับ สติกเกอร'ต�าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ'ในรูปแบบ
อื่น 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 (สํานักการศึกษาฯ)

     2.1.2 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 21,423,140    บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายตามโครงการสนับสนุนค�าใช#จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา (สํานักการศึกษาฯ)  โดยจ�ายเป�น

(1) ค�าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(2) ค�าใช#จ�ายอินเตอร'เน็ตโรงเรียน ระบบ (ADSL)

(3) ค�าใช#จ�ายระบบ WiFi
(4) ค�าใช#จ�ายโครงการพัฒนาห#องสมุดโรงเรียนสร#างผู#เรียนให#รักการ
เรียนรู#และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง

(5) ค�าใช#จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรียนรู#ของโรงเรียน
(6) ค�าใช#จ�ายในการพัฒนาข#าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
(7) ค�าใช#จ�ายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช#โรงเรียนเป�นฐานในการ
พัฒนาท#องถ่ิน (SBMLD) 

(8) ค�าพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส'ของ อปท. 
เพ่ือเข#าสู�ประเทศไทย 4.0

(9) ค�าใช#จ�ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด�น
(10) ค�าใช#จ�ายในการรณรงค'ปJองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
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(11) ค�าใช#จ�ายในการส�งเสริมกิจกรรมรักการอ�านในสถานศึกษา องค'กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน

(12) ค�าใช#จ�ายโครงการจัดทําศูนย'การเรียนรู#สําหรับเด็กปฐมวัย
(13) ค�าปXจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
(14) ค�าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
(15) ค�าหนังสือเรียน
(16) ค�าเครื่องอุปกรณ'การเรียน
(17) ค�าเครื่องแบบนักเรียน
(18) ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู#เรียน (เงินอุดหนุนจากกรมส�งเสริม
การปกครองส�วนท#องถ่ิน)

(19) ค�าใช#จ�ายในการส�งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู� "ศูนย'การเรียนรู#ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน 
ด�วนที่สุด ที่ 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
เรื่อง ซักซ#อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด#านการศึกษาขององค'กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
ประจําป�งบประมาณ 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได#รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน 
(สํานักการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564)
อบจ. ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร'ที่ 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 2 หน#า 97)

     2.1.3 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายตามอบรมเชิงปฏิบัติการการใช#เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าจัดทําเอกสารประกอบการอบรม ค�าวัสดุ อุปกรณ' 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 13 หน#า 4-3-7)
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2.1.4  โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายตามโครงการแข�งขันกีฬาเพ่ือสู�ความเป�นเลิศ
โดยจ�ายเป�น ค�าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ค�าเบี้ยเลี้ยงข#าราชการครู  
ค�าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง 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 14 หน#า 4-3-7)

  2.1.5  โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการส�งนักเรียน
ร�วมการแข�งขันทักษะทางวิชาการประเภทต�าง ๆ ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยจ�ายเป�น ค�าเบี้ยเลี้ยง
นักเรียน ค�าเบี้ยเลี้ยครู ค�าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถยนต' ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ค�าที่พัก ค�าวัสดุอุปกรณ' 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 15 หน#า 4-3-8)

2.1.6 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายในการฝ]กอบรมตามโครงการส�งเสริม
และเพ่ิมศักยภาพนักเรียน เตรียมความพร#อมเข#าสู�การเรียน
ระดับอุดมศึกษา โดยจ�ายเป�น ค�าอาหาร อาหารว�างพร#อมเครื่องด่ืม 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ' 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 16 หน#า 4-3-8)
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2.1.7 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 700,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายในการฝ]กอบรมตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู#เรียนโรงเรียนองค'การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงรายสู�ความเป�นเลิศ โดยจ�ายเป�น ค�าอาหาร อาหารว�าง
และเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ' ค�าเอกสารการ
อบรม 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 17 หน#า 4-3-9)

2.1.8 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายในการฝ]กอบรมตามโครงการประกันคุณภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจ�ายเป�นค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าพัฒนาและสร#าง
แบบทดสอบ pre-O-NET 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 18 หน#า 4-3-9)

2.1.9 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 360,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายตามโครงการเปgดโลกทัศน'เรียนรู#นอกสถานที่
โดยจ�ายเป�นค�ายานพาหนะ ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ'เอกสารและ
สิ่งพิมพ' ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ' ค�าบํารุงสถานที่ ค�าบัตรผ�านประตูเข#าชมแหล�งเรียนรู#
ตลอดจนค�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 19 หน#า 4-3-9)
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2.1.10 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 11,000,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายตามโครงการจัดสวัสดิการอาหารนักเรียน 
โปรแกรมกีฬา (ประเภทอยู�ประจํา) (สํานักการศึกษาฯ)     
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร'ที่ 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 20 หน#า 4-3-10)

      32.1.11 โครงการสนับสนุนค1าใช3จ1ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,500,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช#จ�ายสําหรับจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟJา ค�าน้ําประปา 
ค�าน้ําบาดาล ค�าบริการโทรศัพท' ค�าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม
โรงเรียนองค'การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร'ที่ 3 แผนงานการศึกษา รายการที่ 22 หน#า 4-3-10)

งบลงทุน รวม 6,765,600     บาท
1. ค1าครุภัณฑ? รวม 1,565,600     บาท
   1.1 ครุภัณฑ?ไฟฟFาและวิทยุ รวม 100,000       บาท

1.1.1 ชุดเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร3อมไมค? จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงแบบพกพาพร#อมไมค' จํานวน 
10 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เพ่ือใช#ในกิจการของ ร.ร. อบจ.เชียงราย 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ. ชร. กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได#ในท#องตลาด       
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร'ที่ 6  รายการที่ 26 หน#า 4-56)

   1.2 ครุภัณฑ?โฆษณาและเผยแพร1 รวม 268,000       บาท
1.2.1 เคร่ืองฉายภาพข3ามศีรษะ จํานวน 28,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องฉายภาพข#ามศีรษะ แบบต้ังโตiะ 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท เพ่ือใช#ในกิจการของ ร.ร. อบจ.
เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ. ชร. กําหนด
(สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได#ในท#องตลาด        
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร'ที่ 6 แผนงานการศึกษา รายการที่ 96 หน#า 4-71)
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1.2.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร? จํานวน 240,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร' ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
24,000 บาท เพ่ือใช#ในกิจการของ ร.ร. อบจ. เชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ'ของสํานัก
งบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ'
ของสํานักงบประมาณป�ปXจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร'ที่ 6 รายการที่ 97 หน#า 4-71)

   1.3 ครุภัณฑ?งานบ3านงานครัว รวม 456,000       บาท
1.3.1 เตียงเหล็กขนาด 3 ฟุต 2 ช้ัน จํานวน 456,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเตียงเหล็กพร#อมที่นอน ขนาด 3 ฟุต 2 ชั้น 
จํานวน 40 หลัง ๆ ละ 11,400 บาท เพ่ือใช#ในกิจการของ ร.ร. อบจ.
เชียงราย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ. ชร. กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได#ในท#องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร'ที่ 6 รายการที่ 92 หน#า 4-70)

   1.4 ครุภัณฑ?กีฬา รวม 15,000         บาท
1.4.1 สปริงบอร?ดแทมโพลีน จํานวน 15,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือสปริงบอร'ดแทมโพลีน ขนาด 10 ฟุต หรือ 
3 เมตร จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช#ในกิจการของ ร.ร. อบจ. เชียงราย 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ที่ อบจ. ชร. กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได#ในท#องตลาด        
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร'ที่
 6  รายการที่ 104 หน#า 4-73)
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   1.5 ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? รวม 726,600       บาท

1.5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร?สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 720,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร'สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม�น#อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 45 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท เพ่ือใช#ในกิจการของ ร.ร. อบจ. เชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ) ต้ังตามเกณฑ'ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ'คอมพิวเตอร'ประจําป� 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดหาตามเกณฑ'ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ'คอมพิวเตอร'  ป�ปXจจุบัน                              
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร' 
ที่ 6 รายการที่ 76 หน#า 4-67)

1.5.2 เคร่ืองพิมพ?ชนิดเลเซอร?หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6,600           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ'ชนิดเลเซอร'หรือชนิด LED ขาวดํา
(ไม�น#อยกว�า 18 หน#า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท 
เพ่ือใช#ในกิจการของ ร.ร. อบจ. เชียงราย (สํานักการศึกษาฯ)  
ต้ังตามเกณฑ'ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ'
คอมพิวเตอร'ประจําป� 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จัดหาตามเกณฑ'ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ'คอมพิวเตอร'ป�ปXจจุบัน 
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ. ชร. ยุทธศาสตร' 
ที่ 6 รายการที่ 79 หน#า 4-68)

2. ค1าที่ดินและส่ิงก1อสร3าง รวม 5,200,000     บาท
    2.1 ค1าก1อสร3างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 5,000,000     บาท

2.1.1 โครงการก1อสร3างอาคารธรรมสถาน จํานวน 5,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร#างอาคารธรรมสถาน จํานวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงราย 
กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร'ที่ 3 รายการที่ 25 หน#า 4-3-14)
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   2.2 ค1าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก1อสร3าง รวม 200,000       บาท
2.2.1 โครงการปรับปรุงซ1อมแซมอาคารเรียนและอาคารส1วนประกอบ
 รร. อบจ. เชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
รร. อบจ. เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่  
อบจ. เชียงราย กําหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองท#องถ่ิน ด�วนที่สุด ที่ 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ#อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด#านการศึกษาขององค'กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ประจําป�งบประมาณ 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ�าย
ต�อเม่ือได#รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครอง
ท#องถ่ิน (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.    
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร'ที่ 3 
แผนงานการศึกษา รายการที่ 7 หน#า 21)
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