แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ

รายหัว

1,430,800
1. งบบริหารทัว่ ไป 35%
งบค่าตอบแทนและวัสดุใช้สอย
- ค่าวัสดุสานักงาน(อานวยการ/วิชาการ/กิจการ/ประชาสัมพันธ์)
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(ประถม 36000 บาทมัธยม 40000บาท)
งบค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าโทรศัพท์
2. งบฉุกเฉิน 5%
งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน 5%
- ชดเชยค่าจ้างครูดอยตุงเดือนเม ย. 6x5,000=30,000
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ /อาคารสถานที่/
รวม 40 %

500,780
186,000
60,000
50,000
76,000
319,435
310,000
9,435
71,540
30,000
10,000
31,540
572,320

งบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน62

359,340

220,549

อื่น ๆ

หมายเหตุ

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
1.1.กิจกรรมของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วัสดุสื่อ/
ของเล่น/วัสดุกลุ่มประสบการณ์ชีวติ /เกมการศึกษา)
1.2. กิจกรรมส่งเสริม ทักษะทางภาษา ทักษะคณิตศาสตร์เด็ก
ปฐมวัย (ค่าวัสดุอปุ กรณ์คัด /อ่าน/เขียน)

งบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน62
858,480.00
359,340 220,549
10,000
8,000
รายหัว

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภาษาไทยเป็น
แกน (Task Based Learning)(ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ค่า
พาหนะไปแหล่งเรียนรู้)
2.2 กิจกรรมค่ายภาษาไทยMulti Level
3. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ระดับชัน้ ป 4-6
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Learning Lab
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
(ค่าวัสดุการเรียนการสอน 8 สาระ/วัสดุทาโครงงานนักเรียน/ค่า
พาหนะไปแหล่งเรียนรู้)
4. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.1. กิจกรรมการเรียนการสอนพืน้ ฐาน 8 สาระ
4.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
(วัสดุทาโครงงานนักเรียน/ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้)

อื่น ๆ

5,000
5,000

1.3 กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
(วัสดุทดลอง/วัสดุโครงงาน/วัสดุค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย
1.4 ค่ายสายใยสัมพันธ์อนุบาลหรรษา
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียน
ชัน้ ป.1-3

หมายเหตุ

3,000
5,000
14,000

7,000

27000

14,000
7,000
30,000

24,713
54,713
24,731 Thaibav

30,000
33,000
33,000

56,000

56000

89,000

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5.1. กิจกรรมการเรียนการสอนพืน้ ฐาน 8 สาระ
5.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน(วัสดุทาโครงงาน
นักเรียน/ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้)
6. โครงการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1. กิจกรรมการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาอาหารและโภชนาการ
- ค่าวัสดุฝึก สอน สอบ
- กิจกรรมบาเรสตาน้อย
- ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้
6.2. กิจกรรมการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขา บัญชี
- ค่าวัสดุฝึก สอน สอบ
6.3. กิจกรรมการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาเกษตรศาสตร์
- ค่าวัสดุฝึก สอน สอบ
- ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้
6.4.กิจกรรมแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม
- ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
- ค่ายอาชีพช่างอุตสาหกรรม
6.5. กิจกรรมแผนการเรียนโรงแรม
- ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
6.6. กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมวิชาชีพมัธยมต้น
- ค่าวัสดุงานไม้ดอก-ไม้ประดับ
- ค่าวัสดุงานพืชผัก
- ค่าวัสดุงานอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุงานจัดกระโปรงโต๊ะและดอกไม้สด
- ค่าวัสดุงานผลิตภัณฑ์งานช่าง

รายหัว
40,000
40,000

งบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน62
56,000

30,000

65,480
50,000
15,480

10,000

49,000

10,000
30,000
30,000
20,000
20,000

20,000
20000

40,000
40,000

หมายเหตุ
96,000

56000
173,480

อื่น ๆ

30,000
30,000

10,000
10,000
19,000
2,000
2,000
4,000
4,000
3,000

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม
- เปเปอร์มาเช่
-ค่าวัสดุงานประดิษฐ์
6.7 กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้าดื่ม
- ค่าวัสดุผลิตน้าดื่มม่อนน้าใส
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้
7.1.ซื้อคอมพิวเตอร์เพือ่ ให้บริการ E Book/ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย)
7.2.กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ(ค่าวัสดุผลิตสื่อ
การอ่านจับใจความ)
7.3.กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด (ศุกร์หรรษา)(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย)
8 โครงการ ICT เพือ่ การศึกษา
8.1. กิจกรรมให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการ
เรียน Learn Education(ค่าวัสดุซ่อมบารุง )
8.2. กิจกรรมจัดซื้อโปรเจคเตอร์เพือ่ การเรียนการสอน 3 เครื่อง

รายหัว

งบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน62
2,000
2,000

8,000
8,000
115,000
100,000
10,000
5000
105,000

หมายเหตุ

115,000

-

60,000
45,000

9. โครงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่
คุณภาพผูเ้ รียน
130,000
9.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม แนะแนว(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย)
9.2 กิจกรรมการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย)
9.3กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(ค่าวัสดุฝึกระดับมัธยม)+วัสดุ
50,000
อุปกรณ์สารเคมีทางวิทยาศาสตร์
9.4 กิจกรรมนานักเรียนศึกษานอกสถานทีส่ ัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
(ค่าวัสดุ/ค่าพาหนะ)ประถม5000 มัธยม 10000
9.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย)
100,000
9.6 กิจกรรมจัดทาสื่อสาหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 10,000
9.7 กิจกรรมค่ายศิลปะ(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย)
9.8 กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย)
20,000
10. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้
ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้(ประถม 20000 มัธยม 100000)

อื่น ๆ

30,000
5,000

15,000

10000
120,000
120,000

55,000
60,000

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม
11. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11.1. กิจกรรม เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียน 100%
11.2. กิจกรรม โรงเรียนสีขาว( รีเอ็กซ์ เรย์ 100 %)ค่าวัสดุใน
การดาเนินการตรวจสารเสพติด นักเรียน
11.3. กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด(ประถม 8000 มัธยม 24000)
11.4. กิจกรรมค่ายอนามัยวัยเจริญพันธุ์(ร่วมกับมูลนิธมิ ีชัย
วีระไวทยะ) ค่าวัสดุฝึกและอาหารว่าง
11.5. กิจกรรม กีฬาเป็นยาวิเศษ (กีฬาสี / กีฬากลุ่ม)
11.6. กิจกรรม ดอกไม้จะบาน พัฒนาระบบการทางานของสภา
นัก11.7.
เรียน(งานวิ
นัย)รักษ์สุขภาพค่าวัสดุจดั กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม
เหา/สุขบัญญัติ 10 ประการ ประถม 2000 มัธยม 4000
12. โครงการ โรงเรียนประชาธิปไตย
12.1. กิจกรรมค่ายผู้นา

งบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
รายหัว
พัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน62
100,000
32,000
30,000
10000
1000
32000
30,000
80000
3000
6000
21,000
8000

25,000

12.2. กิจกรรมค่ายสู่ออ้ มกอดห้วยไร่สามัคคี / ค่ายรักษ์โรงเรียน
ประถมศึกษา กิจกรรมสร้างวินัย และระเบียบให้แก่ผู้เรียน
รวมถึงการเตรียมพร้อมสถานทีใ่ นวันเปิดภาคเรียน7000 บาท
มัธยมศึกษา กิจกรรมทีส่ ร้างสานสัมพันธ์ระหว่างพีน่ ้องและ
สร้างความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนของผู้เรียน 18000 บาท
12.3. กิจกรรมสภานักเรียน (เขตสะอาด)อุปกรณ์ทาความ
สะอาด เขตเวรรับผิดชอบ(ประถมศึกษา5000 มัธยม 8000)
12.4.กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา
13. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าวัสดุ ค่าใช้จา่ ยในการประชุมปฏิบัติการ

25,000

13,000

20,000
20,000

อื่น ๆ

หมายเหตุ

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม

รายหัว

งบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน62

14.โครงการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้เพือ่ ส่งเสริมดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
21000
14.1. จัดซื้อ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ในการดาเนินกิจกรรม วงดุรยิ างค์ /ค่ายดนตรี กิ8,000
จกรรมนาฎศิลป์
8,000
14.2. วันสาคัญทางวัฒนธรรมชุมชนเพือ่ สร้างเสริมค่านิยมทีด่ ี
5,000
14.3 กิจกรรมศิลปการแสดง
15. โครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปราม
5,000
การทุจริต
15.1. กิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ
(คิดเป็น มีวนิ ัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่าง พอเพียงและมีจติ สาธารณะ)
15.2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ(ห้องเรียนสีขาว)
ดาเนินกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
15.3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ป้องกันการทุจริตใน
วันสาคัญต่างๆ
31,000
16.โครงการวัดผลและประเมินผล
-ค่าวัสดุ จัดทาข้อสอบวัดผลกลางภาค และปลายภาค
17,000
- ค่าวัสดุ จัดทาข้อสอบการอ่าน-เขียน ป.1-6
2,000
-ค่าวัสดุ ลงทะเบียนสอบ PISA ม.1-3
2,000
- ค่าวัสดุ ค่าย PRE O-NET
- ค่าวัสดุค่าย O-NET
- ค่าวัสดุ เอกสารงานวัดผล (แฟ้มพัฒนานักเรียนรายบุคคล)
10,000
17. โครงการจัดการเรียนรู้ในสถานกาณ์ COVID-19
10,000
10,340
จัดซื้อเครื่องมือวัดไข้/เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก/face shield
10,000
ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
10,340
18 โครงการEnglish boot camp

38,000

3,000
35,000

33,549

อื่น ๆ

หมายเหตุ

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม

รายหัว

งบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน62

17.โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL

หมายเหตุ
อื่น ๆ
งบมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง

กิจกรรม สร้างจิตสานึกและอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะให้กบั นักเรียน จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ในการคัดแยกขยะการคัด
แยกขยะเพือ่ จาหน่าย กิจกรรมผลิตปุย๋ ใส้เดือน
18. โครงการพัฒนาบุคลากร ครูเพือ่ ศิษย์ สอนสูร่ ู้เชือ่ มโยง
19.โครงการตลาดนัดอาหารปลอดภัย
20. โครงการกีฬา
17.โครงการเสริมสร้างความพร้อมเพือ่ เอื้อต่อการเรียนรู้
รวมทัง้ หมด
งบประมาณทีไ่ ด้รบั
คงเหลือ

งบ กสศ
งบ สปสช
งบ สปสช

858,480
858,480
-

359,340
359,340
-

220,549

220,549
-

