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                        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 19,849,280   บาท

งบบุคลากร รวม 4,208,080     บาท
1. เงินเดือน (ฝ'ายประจํา) รวม 4,208,080     บาท
1.1 ค-าตอบแทนพนักงานจ0าง จํานวน 3,947,740     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ!างตําแหน�งต�างๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป(ขององค*การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(สํานักการศึกษาฯ)

1.2 เงินเพ่ิมต-าง ๆ ของพนักงานจ0าง จํานวน 260,340        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ!าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด!วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข!าราชการและลูกจ!างประจําส�วน
ราชการ (สํานักการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 8,845,000     บาท

1. ค-าใช0สอย รวม 4,575,000     บาท
1.1 รายจ-ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม-เข0าลักษณะรายจ-ายหมวดอ่ืน ๆ 4,575,000     บาท

1.1.1 โครงการอบรมเชิงสร0างสรรค>ช-วงป?ดภาคเรียนสําหรับเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ;กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ 
อุปกรณ* ค�าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข!องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง 
(สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร*ที่ 4 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 2 หน!า 113)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ-ายงบประมาณรายจ-ายทั่วไป
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2561

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
องค>การบริหารส-วนจังหวัดเชียงราย

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.2 โครงการส่ือสร0างสรรค>รู0เท-าทันเทคโนโลยีสําหรับเด็ก
และเยาวชน

จํานวน 95,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ;กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าที่พัก ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุอุปกรณ* ค�าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง     
(สํานักการศึกษาฯ)       
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร*ที่ 4 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
รายการที่ 3 หน!า 114)

1.1.3 โครงการส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ;กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�าที่
พัก ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�ายานพาหนะ 
ค�าวัสดุ อุปกรณ* ค�ากระเปGาผู!เข!าอบรม ค�าของสมนาคุณในการ
ดูงานตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง (สํานักการศึกษาฯ)               
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร*ที่ 4 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 4 หน!า 115)

1.1.4 โครงการวันเด็กแห-งชาติ จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าใช!จ�ายเก่ียวกับสถานที่ ค�าใช!จ�ายในการประกวดหรือแข�งขัน 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าจ!างเหมาจัดนิทรรศการ 
ค�ามหรสพ การแสดง และค�าใช!จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ*
งาน 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 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 5 หน!า 116) งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.5 โครงการวันเยาวชนแห-งชาติ จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�ายานพาหนะ ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค�าตอบแทนการแสดงพิธีเปJด ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าจ!าง
ทําโล�เงินรางวัลการประกวด ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข!องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข!อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร*ที่ 4 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 6 หน!า 117)

1.1.6 โครงการค-ายเมล็ดพันธุ>สันติวิธีเพ่ือวิถีแห-งประชาธิปไตย จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ;กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�ายานพาหนะ ค�าใช!จ�ายเก่ียวกับการใช!และ
การตกแต�งสถานที่ฝ;กอบรม  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าที่พัก ค�ากระเปGาสําหรับผู!เข!าร�วมการอบรม 
ค�าวัสดุ อุปกรณ* ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ*เอกสารและสิ่งพิมพ* ตลอดจน
ค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง 
(สํานักการศึกษาฯ)   
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร*ที่ 4 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 7 หน!า 118)

1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอ เพ่ือสร0างความเข0มแข็งและเช่ือมโยงเครือข-าย

จํานวน 350,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ;กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ค�าใช!จ�ายเก่ียวกับ
การใช!และการตกแต�งสถานที่ฝ;กอบรม  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าที่พัก  ค�าวัสดุ อุปกรณ*  ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ
ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง 
(สํานักการศึกษาฯ)    
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการที่ 8 หน!า 119)

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.8 โครงการการแข-งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย เปตอง
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย-า"

จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ   
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าเช�าอุปกรณ*เทคนิค 
ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 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 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 1 หน!า 4-4-14)

1.1.9 โครงการอนุบาลฟJนนํ้านม จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ   
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าวัสดุอุปกรณ*กีฬา 
ค�าเช�าอุปกรณ*เทคนิค ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค�าตอบแทน
เจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 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 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 2 หน!า 4-4-14)

1.1.10 โครงการแข-งขันว-ายนํ้า "อบจ. เชียงราย Summer 

Swimming Challenge 11st"

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน ค�าจ!างเหมาชุด
อุปกรณ*ทัชบอร*ดพร!อมเจ!าหน!าที่ควบคุมและบันทึกผล 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 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 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 3 หน!า 4-4-14) งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.11 โครงการแข-งขันกีฬาวู[ดบอล จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ   
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าอุปกรณ*กีฬา 
ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 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 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 4 หน!า 4-4-15)

1.1.12 โครงการส-งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�า
สมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 5 หน!า 4-4-15)

1.1.13 โครงการอบรมทักษะการว-ายนํ้าข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็ก
และเยาวชน "ว-ายนํ้าเพ่ือชีวิต"

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการฝ;กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าใช!จ�ายเก่ียวกับการใช!และการตกแต�งสถานที่ฝ;กอบรม
ค�าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ* ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ*เอกสารและ
สิ่งพิมพ*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 4 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการที่ 1 หน!า 112)

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.14 โครงการการแข-งขัน "อบจ. เชียงราย เทนนิสคัพ" จํานวน 130,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ   
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 7 หน!า 4-4-16)

1.1.15 โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู0สูงอายุ       
"สูงวัยเกมส>"

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ   
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าเช�าอุปกรณ*
เทคนิค ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค�าตอบแทน
เจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�ารถพยาบาล
ฉุกเฉินพร!อมเจ!าหน!าที่ 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 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 8 หน!า 4-4-16)

1.1.16 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย จํานวน 750,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ   
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ* และเครื่องเขียน ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข!อง (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 9 หน!า 4-4-16)

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.1.17 โครงการการแข-งขัน อบจ. เชียงราย ฟุตบอล 7 คน" ประจําปB
 2561

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ   
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าอุปกรณ*กีฬา ค�าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง (สํานักการศึกษาฯ)(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป(
 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ รายการที่ 10 หน!า 4-4-17)

1.1.18 โครงการการแข-งขัน อบจ. เชียงราย ฟุตซอล คัพ" 
ประจําปB 2561

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ  
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าอุปกรณ*กีฬาค�าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข!องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง (สํานักการศึกษาฯ)(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป(
 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ รายการที่ 11 หน!า 4-4-17)

1.1.19 โครงการการแข-งขัน อบจ. เชียงราย มินิมาราธอน      คร้ังที่
 2 ประจําปB 2561

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาตามโครงการฯ  
โดยจ�ายเป�นค�าถ!วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียม
สถานที่แข�งขันและสถานที่ในพิธีเปJด-ปJด ค�าอุปกรณ*กีฬา    
ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค�าตอบแทนเจ!าหน!าที่จัดการแข�งขัน 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าจัดทําสูจิบัตร ค�าเช�าอุปกรณ*เทคนิค
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 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 12 หน!า 4-4-17)

งานกีฬาและนนัทนาการ
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2. ค-าสาธารณูปโภค รวม 4,270,000     บาท
2.1 ค-าไฟฟ̂า จํานวน 3,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟPา เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

2.2 ค-านํ้าประปา ค-านํ้าบาดาล จํานวน 1,200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล เพ่ือใช!ในกิจการของ
องค*การบริหารส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)

2.3 ค-าบริการโทรศัพท> จํานวน 20,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท* เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ)  

2.4 ค-าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช!บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช!ระบบ
อินเตอร*เน็ต และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) 

งบลงทุน รวม 6,796,200     บาท
1. ค-าครุภัณฑ> รวม 796,200       บาท
1.1 ครุภัณฑ>สํานักงาน

1.1.1 โต[ะทํางานเหล็กพร0อมล้ินชัก จํานวน 22,500         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตRะทํางานเหล็กพร!อมลิ้นชัก จํานวน 5 ตัว
ตัวละ 4,500 บาท เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหาร
ส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย 
กําหนด (สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 6 รายการที่ 45 หน!า 4-61)

1.1.2 ม-านตัดอากาศ จํานวน 129,600        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือม�านตัดอากาศ ขนาดไม�น!อยกว�า 1.20 เมตร
จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 16,200 บาท เพ่ือใช!ในกิจการของ
องค*การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 6 รายการที่ 44 หน!า 4-60)

งานกีฬาและนนัทนาการ
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1.2 ครุภัณฑ>การเกษตร
จํานวน 30,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�ง เครื่องยนต*เบนซิน
สูบน้ําได!ไม�น!อยกว�า 1,100 ลิตรต�อนาที ขนาด 5 แรงม!า จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหาร
ส�วนจังหวัด (สํานักการศึกษาฯ) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ*ของ
สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ*ของสํานักงบประมาณป(ปVจจุบัน       
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร*ที่ 6 รายการที่ 4 หน!า 4-48)

1.2.2 วาล>วสวมเร็ว ชุดตุ0ม จํานวน 46,600         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวาล*วสวมเร็ว ชุดตุ!ม จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
23,300 บาท เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหารส�วนจังหวัด (สํานัก
การศึกษาฯ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 6 รายการที่ 5 หน!า 4-49)

1.3 ครุภัณฑ>ก-อสร0าง
1.3.1 เคร่ืองเล่ือยยนต> จํานวน 7,500           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต*ขนาดไม�น!อยกว�า 11.50 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด  
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 6 รายการที่ 24 หน!า 4-55)

1.4 ครุภัณฑ>งานบ0านงานครัว
1.4.1 ถังขยะคอนเทนเนอร> จํานวน 540,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือถังขยะคอนเทนเนอร* ขนาดไม�น!อยกว�า
8 ลูกบาศก*เมตร จํานวน 3 ถัง ๆ ละ 180,000 บาท 
เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด        
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561 -2564) อบจ. ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร*ที่ 6
รายการที่ 3 หน!า 130)

     1.2.1  เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข-ง
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1.5 ครุภัณฑ>อ่ืน ๆ
1.5.1 ชุดดูดตะกอน 24 ล0อ จํานวน 20,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือชุดดูดตะกอน 24 ล!อ ชุดละ 10,000 บาท จํานวน
 2 ชุด เพ่ือใช!ในกิจการขององค*การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได!ในท!องตลาด      
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร*ที่ 6  รายการที่ 105 หน!า 4-73)

2. ค-าที่ดินและส่ิงก-อสร0าง รวม 6,000,000     บาท
    2.1 ค-าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก-อสร0าง จํานวน 6,000,000     บาท

2.1.1 ปรับปรุงซ-อมแซมกระถางคบเพลิงสนามฟุตบอล 1 
ภายในศูนย>บูรณาการการเรียนรู0และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมกระถางคบเพลิง
สนามฟุตบอล 1 ภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง) จํานวน 1 แห�ง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ. เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)   
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 1 หน!า 4-6-14

2.1.2 ปรับปรุงซ-อมแซมระบบไฟฟ̂าและไฟฟ̂าส-องสว-าง
สนามฟุตบอล 1 ภายในศูนย>บูรณาการการเรียนรู0และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 2,500,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมระบบไฟฟPาและไฟฟPาส�องสว�าง
สนามฟุตบอล 1 ภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ. เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)    
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 2 หน!า 4-6-14

งานกีฬาและนนัทนาการ



126

2.1.3 ปรับปรุงซ-อมแซมร้ัวและตาข-ายรอบสนามฟุตบอล 3 ภายใน
ศูนย>บูรณาการการเรียนรู0และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าปรับปรุงซ�อมแซมรั้วและตาข�าย
รอบสนามฟุตบอล 3 ภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง) รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)   
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร*ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 3 หน!า 4-6-14

2.1.4 ซ-อมสร0างถนนลาดยางแอสฟJลท>ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป^าย เส0นจราจร ภายในศูนย>บูรณาการการเรียนรู0และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

จํานวน 2,500,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ�อมสร!างถนนลาดยางแอสฟVลท*ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ปPาย เส!นจราจร ภายในศูนย*บูรณาการการเรียนรู!
และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ. เชียงราย กําหนด (สํานักการศึกษาฯ)         
(ตามแผนพัฒนาท!องถ่ินสี่ป( (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร*ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 6 หน!า 4-6-15
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