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                       แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 75,080,310   บาท

งบบุคลากร รวม 23,181,510   บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 23,181,510   บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 16,522,700    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 11 หน้า 5-236)  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.2 เงินวิทยฐานะ จํานวน 579,600        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะระดับชํานาญการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ 

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ)  (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 

รายการท่ี 13 หน้า 5-236)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.3 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารและประเภท

วิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 14 หน้า 5-237)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,733,510     บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษ

เม่ือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น

ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 17 หน้า 5-237) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,410,160.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 323,350.-บาท

1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,278,500     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวประจําปีพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 18 หน้า 5-237)            

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,169,840.-บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 108,660.-บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,325,800   บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 411,000       บาท

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 24 หน้า 5-239)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการครูองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 25 หน้า 5-239) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 69,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 26 หน้า 5-239) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
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2. ค่าใช้สอย รวม 27,002,800   บาท

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2.2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,739,000     บาท

 -เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินคดีตาม คําพิพากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

โดยเป็นรายจ่ายเก่ียวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 

การเช่าเวลาออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

แผ่นพับ สติกเกอร์ต่างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ

 -ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด

อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ

สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก และ

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 6 หน้า 5-79)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     2.2.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,323,800     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (กองการศึกษาฯ)  โดยจ่ายเป็น

(1) ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000.-บาท

(2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

    -ระบบ Asymmentric Digital Subscriber Line : ADSL 

     ตั้งไว้ 9,600.-บาท

    -ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ตั้งไว้ 7,200.-บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 100,000.-บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 50,000.-บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ตั้งไว้ 80,000.-บาท
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(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม

ของครู ชุมชน และนักเรียน ตั้งไว้ 35,000.-บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

ตั้งไว้ 201,000.-บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ตั้งไว้ 121,000.-บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ 

ตั้งไว้ 500,000.-บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1867  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประจําปีงบประมาณ 2558 (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 7 หน้า 5-79)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

จํานวน 16,000,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสวัสดิการอาหารกลางวันนักเรียน 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับมัธยมศึกษา ประเภทท่ัวไป 

และนักเรียนประเภทกีฬา  (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 8 หน้า 5-84)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      2.2.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
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     2.2.4  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 400,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอกสถานท่ี 

ได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถ่ินของตนเอง 

โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 10 หน้า 5-85)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะวิชาการประเภทต่างๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาคและ

ประเทศ อันเป็นการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการ

ของนักเรียนและครูสู่มาตรฐาน และเผยแพร่ศักยภาพการจัดการ

ศึกษาสู่สาธารณชน โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ค่าตอบแทน 

ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 11 หน้า 5-86)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.6  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ประเภทต่าง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาคและประเทศ 

อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความ

เป็นเลิศโดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัด

ขบวน ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

(กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 12 หน้า 5-86)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 300,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามในโครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ

นักเรียน เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การจัด

กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะความรู้ด้านวิชาการ การประชุม

แนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอ่ืนๆ 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 13 หน้า 5-86)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,240,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา 

ค่าน้ําบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม

(กองการศึกษาฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 14 หน้า 5-87)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รวม 2,912,000    บาท

3.1 ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,912,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 9 หน้า 5-85)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 21,573,000   บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,273,000    บาท
1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 3,000,000     บาท

1.1.1 ชุดโปรแกรม E-English Club
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรม E-English Club จํานวน 10 ชุด 

ชุดละ 300,000 บาท เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายด้านการศึกษา

เพ่ือเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี

 อบจ.เชียงรายกําหนด  (กองการศึกษาฯ) 

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 111 หน้า 5-223)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

1.2.1 เครื่องป้ัมน้ําส่งสูง จํานวน 45,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ําส่งสูง เฟส 220 โวลต์ ส่งได้สูงสุด 

30 เมตร แรงม้า 250 วัตต์ ปริมาณน้ําท่ีได้มากท่ีสุด 38 ลิตร/นาที 

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000.-บาท  รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ใน

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

 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 127 หน้า 5-226)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.3.1 ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 49,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,500.-บาท  รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 134 หน้า 5-227) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.4.1  โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จํานวน 66,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว 

ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก

งบประมาณ เดือนมีนาคม 2557 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 119 หน้า 5-225)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4.2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 36,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

จํานวน 1 ชุด  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.3 ล้านพิกเซล 

สามารถบันทึกวีดีโอคุณภาพสูงหรือเทียบเท่าหรือดีกว่าระดับ 

Full HD รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงราย

กําหนด  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 120 หน้า 5-225)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4.3 สกอร์บอร์ดเคลื่อนท่ี จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสกอร์อบอร์ดเคลื่อนท่ี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า

150 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.

พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ และค่าแรงในการติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 135 หน้า 5-228)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4.4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จํานวน 110,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 

22,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 92 หน้า 5-220)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.5.1  เครื่องเป่าลม จํานวน 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม จํานวน 1 เครื่อง สําหรับทําความ

สะอาดสนามหญ้า ใช้แรงลมเป่าใบไม้และเศษวัสดุและอ่ืน ๆ รายละเอียด

ตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงราย กําหนด

เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดซื้อตามราคาท่ีสืบได้

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 131 หน้า 5-227) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.6.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 990,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 

แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน 45 ชุด ๆ ละ

22,000.-บาท เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 99 หน้า 5-222)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.2  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 30,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล

แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด 

เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง 

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ

2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 97 หน้า 5-221)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.3  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี จํานวน 23,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

(ตามแผนพัฒนาสามปีอบจ.ชร. พ.ศ. 2558 - 2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 100 หน้า 5-222) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.4  เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 18,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ 

Network  จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง 

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 102 หน้า 5-222)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.5  อุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load balance) จํานวน 45,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load balance)  

จํานวน 1  ชุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงราย

กําหนด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 103 หน้า 5-222)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) จํานวน 240,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 

ขนาด 24 ช่อง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 120,000.-บาท 

เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 

2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 110 หน้า 5-223)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.7 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จํานวน 56,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ ใช้ในการแปลงสัญญาณจาก

สายแลนด์ เป็นสายใยแก้วนําแสง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี 

อบจ.เชียงรายกําหนด จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 7,000.-บาท  เพ่ือใช้ในกิจการ

ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 105 หน้า 5-222)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.8  อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จํานวน 65,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ ใช้ในการ

แปลงสัญญาณจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เป็นสายใยแก้ว

นําแสง  จํานวน 10 ชุดๆ ละ 6,500.-บาท  เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 106 หน้า 5-223)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.9 อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย 

(Wireless LAN Controller)

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN 

Controller) จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี

อบจ.เชียงรายกําหนด เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 107 หน้า 5-223)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

(Wireless Access Point) จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

(Wireless Access Point) จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษาฯ)

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 108) หน้า 5-223)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.11  โปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Software Control authentication license)

จํานวน 60,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (Software Control authentication license)

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000.-บาท รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี

 อบจ.เชียงรายกําหนด เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (กองการศึกษาฯ) 

จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 115 หน้า 5-224) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6.12 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

(ขนาด 6U)

จํานวน 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ ขนาด 6U จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 10,000.-บาท รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

(กองการศึกษาฯ) จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 109 หน้า 5-223) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 16,300,000   บาท

2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน จํานวน 15,000,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น (กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 146 หน้า 5-230) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,300,000     บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งชํารุดเสียหายจําเป็น

ต้องทําการบํารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น อาคารเรียน อาคารวิทยบริการ โรงยิมนี

เซียม โรงพละศึกษา และอาคารต่างๆ ในโรงเรียน 

อบจ.เชียงราย (กองการศึกษา) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 59 หน้า 5-248)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,100,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000.-บาท
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