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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

(มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น)

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

3.เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,000,000          อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.5

หนาที่ 60

2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน

สังกัด อบจ.เชียงราย

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

3.เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000            อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.8

หนาที่ 61

3 พัฒนาวิชาการและการจัดการศึกษาของ

จังหวัดเชียงราย

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

3.เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

4,000,000          อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.14

หนาที่ 63

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

4 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) คาอาหาร

กลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและนักเรียน 

ชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัด

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

1,080,000          ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.1

หนาที่ 73

5 คาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็ก เด็ก

อนุบาล และนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

491,400            ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1

หนาที่ 73
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งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

6 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาเปนคาใชจายตามโครงการ

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

(1) คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

20,000 บาท

(2) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

    - ระบบ Asymmentric Digital 

Subscriber Line : ADSL 9,600 บาท

  - ระบบ Wireless Fidelity : WIFI 

7,200 บาท

(3) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน 100,000 บาท

(4) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน 50,000 บาท

(5) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน 80,000 บาท

(6) คาใชจายในการพัฒนาศูนยการเรียน

อาเซียนศึกษา 50,000 บาท

(7) คาใชจายในการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนโดยการมีสวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน 35,000 บาท

(8) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. 201,000 บาท

(9) คาใชจายในการพัฒนาการจัด

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

2,323,800          ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.2

หนาที่ 76
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งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

7 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

คาใชจายตามโครงการจัดสวัสดิการอาหาร

กลางวันนักเรียนโรงเรียนองคการบริหาร

สวนจังหวัดระดับมัธยมศึกษา ประเภท

ทั่วไป และนักเรียนประเภทกีฬา

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

16,000,000        ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.3

หนาที่ 77

8 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

คาใชจายตามโครงการเปดโลกทัศน 

เรียนรูนอกสถานที่ไดคิดและแสดงออก

อยางสรางสรรคพรอมรักในทองถิ่นของ

ตนเอง

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

400,000            ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.4

หนาที่ 77

9 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

คาใชจายตามโครงการสงนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะวิชาการประเภทตางๆ ทั้งใน

ระดับจังหวัด ระดับภาคและประเทศ อัน

เปนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ

ทางวิชาการของนักเรียนและครูสูมาตรฐาน

 และเผยแพรศักยภาพการจัดการศึกษาสู

สาธารณชน

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

1,000,000          ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.5

หนาที่ 77
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งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

10 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

คาใชจายตามโครงการสงนักเรียนเขารวม

แขงขันกีฬาประเภทตางๆ ทั้งในระดับ

จังหวัด ระดับภาคและประเทศ อันเปน

การอันเปนการเสริมสรางสุขภาพและ

พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

1,000,000          ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.6

หนาที่ 78

11 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

คาใชจายตามโครงการสงเสริมและเพิ่ม

ศักยภาพนักเรียน เตรียมความพรอมเขาสู

การเรียนระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

300,000            ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.7

หนา 78

12 คาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัด

1.ประชุมวางแผนในการใชจายงบประมาณ

2.ดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ

3.ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการปรับปรุงแกไข

4.ประเมินผล/รายงานผูบริหารทราบ

2,912,000          ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 3.1

หนาที่ 78

รวม 30,807,200       
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