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1,430,800   359,340    220,549    
  1. งบบรหิารทัว่ไป 35% 500,780        
       งบค่าตอบแทนและวสัดใุชส้อย 186,000        
       - ค่าวสัดุส านักงาน(อ านวยการ/วชิาการ/กิจการ/ประชาสัมพันธ)์ 60,000           
       - ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000           
       - ค่าหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร(ประถม 36000 บาทมัธยม 40000บาท) 76,000           
     งบค่าสาธารณูปโภค 319,435        
       - ค่าไฟฟา้ 310,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
       - ค่าโทรศัพท์ 9,435            
 2.   งบฉกุเฉนิ  5% 71,540         
       งานพัฒนาตามนโยบายเรง่ดว่น 5%
       -  ชดเชยค่าจา้งครูดอยตุงเดือนเม ย .  6x5,000=30,000 30,000           
       -  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 10,000           
       - ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์/อาคารสถานที่/ 31,540           

รวม  40 % 572,320        

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืจัดหาพัสดุ ปงีบประมาณ 2563

แผนการใชจ้่ายเงนิ งาน/โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุ
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858,480.00         359,340 220,549    
 1. โครงการการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 10,000         8,000         

   1.1.กจิกรรมของเล่นส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (วสัดุส่ือ/   
ของเล่น/วสัดุกลุ่มประสบการณ์ชีวติ/เกมการศึกษา) 5,000

   1.2. กจิกรรมส่งเสริม ทักษะทางภาษา ทักษะคณิตศาสตร์เด็ก
ปฐมวยั (ค่าวสัดุอปุกรณ์คัด/อา่น/เขยีน) 5,000            

    1.3 กจิกรรมโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
(วสัดุทดลอง/วสัดุโครงงาน/วสัดุค่ายนักวทิยาศาสตร์น้อย 3,000          
    1.4 ค่ายสายใยสัมพนัธอ์นุบาลหรรษา 5,000          

 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยส าหรบันักเรยีน
ชัน้ ป.1-3 14,000         7,000         27000

2.1 กจิกรรมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภาษาไทยเป็น
แกน (Task Based Learning)(ค่าวสัดุการเรียนการสอน/ค่า
พาหนะไปแหล่งเรียนรู้) 14,000           
2.2 กจิกรรมค่ายภาษาไทยMulti Level 7,000          
 3. โครงการจัดการเรยีนการสอนแบบ PBL ระดบัชัน้ ป 4-6 30,000         24,713      54,713       
3.1 กจิกรรมการเรียนรู้ผ่าน Learning Lab 24,731       Thaibav

3.2 กจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน                                    
(ค่าวสัดุการเรียนการสอน 8 สาระ/วสัดุท าโครงงานนักเรียน/ค่า
พาหนะไปแหล่งเรียนรู้) 30,000           

 4. โครงการจัดการเรยีนการสอนแบบ PBL ระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนตน้ 33,000         56,000       89,000       
    4.1. กจิกรรมการเรียนการสอนพืน้ฐาน 8 สาระ 33,000           

    4.2 กจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน                                
(วสัดุท าโครงงานนักเรียน/ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้) 56000

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน   /
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
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 5. โครงการจัดการเรยีนการสอนแบบ PBL ระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย 40,000         56,000       96,000       
    5.1. กจิกรรมการเรียนการสอนพืน้ฐาน 8 สาระ 40,000           
    5.2 กจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน(วสัดุท าโครงงาน
นักเรียน/ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้) 56000
 6. โครงการจัดการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นอาชพีตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 173,480        30,000       49,000       
   6.1. กจิกรรมการจดัการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) สาขาอาหารและโภชนาการ 65,480         10,000       

  - ค่าวสัดุฝึก สอน สอบ 50,000
  - กจิกรรมบาเรสตาน้อย 15,480
 -  ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้ 10,000        

   6.2. กจิกรรมการจดัการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) สาขา บัญชี

30,000

  - ค่าวสัดุฝึก สอน สอบ 30,000

   6.3. กจิกรรมการจดัการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) สาขาเกษตรศาสตร์ 20,000         20,000       

  - ค่าวสัดุฝึก สอน สอบ 20,000

 -  ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้ 20000

  6.4.กจิกรรมแผนการเรียนช่างอตุสาหกรรม 40,000         30,000       

    - ค่าวสัดุในการจดัการเรียนการสอน 40,000           

    - ค่ายอาชีพช่างอตุสาหกรรม 30,000        

  6.5. กจิกรรมแผนการเรียนโรงแรม 10,000         

    - ค่าวสัดุในการจดัการเรียนการสอน 10,000           

  6.6. กจิกรรมการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมวชิาชีพมัธยมต้น 19,000       

  - ค่าวสัดุงานไม้ดอก-ไม้ประดับ 2,000          

  - ค่าวสัดุงานพชืผัก 2,000          
  - ค่าวสัดุงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,000          
  - ค่าวสัดุงานจดักระโปรงโต๊ะและดอกไม้สด 4,000          
  - ค่าวสัดุงานผลิตภณัฑ์งานช่าง 3,000          

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน   /
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ



รายหัว
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน62
อ่ืน ๆ หมายเหตุ

  - เปเปอร์มาเช่ 2,000          
  -ค่าวสัดุงานประดิษฐ์ 2,000          
  6.7 กจิกรรมฝึกอาชีพผู้ประกอบการอตุสาหกรรมน้ าด่ืม 8,000           
  - ค่าวสัดุผลิตน้ าด่ืมม่อนน้ าใส 8,000            
7. โครงการพัฒนาห้องสมดุเพ่ือการเรยีนรู้ 115,000        115,000      
   7.1.ซ้ือคอมพวิเตอร์เพือ่ใหบ้ริการ E Book/ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 100,000         
   7.2.กจิกรรมส่งเสริมทักษะการอา่นจบัใจความ(ค่าวสัดุผลิตส่ือ
การอา่นจบัใจความ)

10,000           

   7.3.กจิกรรมสัปดาหห์อ้งสมุด(ศุกร์หรรษา)(ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 5000

 8 โครงการ   ICT เพ่ือการศึกษา 105,000        -            
    8.1. กจิกรรมใหบ้ริการส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการ
เรียน Learn Education(ค่าวสัดุซ่อมบ ารุง) 60,000           
   8.2. กจิกรรมจดัซ้ือโปรเจคเตอร์เพือ่การเรียนการสอน 3 เคร่ือง 45,000           

9. โครงการจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรสู่
คุณภาพผู้เรยีน 130,000        30,000       55,000       

  9.1 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ชุมนุม แนะแนว(ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 60,000
  9.2 กจิกรรมการสอนลูกเสือ-ยวุกาชาด(ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 5,000

  9.3กจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์(ค่าวสัดุฝึกระดับมัธยม)+วสัดุ
อปุกรณ์สารเคมีทางวทิยาศาสตร์

50,000

 9.4 กจิกรรมน านักเรียนศึกษานอกสถานทีสั่ปดาหว์ทิยาศาสตร์
(ค่าวสัดุ/ค่าพาหนะ)ประถม5000 มัธยม 10000

15,000

 9.5 กจิกรรมแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ(ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 100,000
 9.6 กจิกรรมจดัท าส่ือส าหรับนักเรียนพเิศษเรียนร่วม(ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 10,000
 9.7 กจิกรรมค่ายศิลปะ(ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 10000

    9.8  กจิกรรมวนัแหง่ความภาคภมูิใจ(ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย) 20,000
 10. โครงการเปดิโลกการเรยีนรู้ 120,000     
ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้(ประถม 20000 มัธยม 100000) 120,000      

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน   /
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
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11. โครงการพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 100,000        32,000       30,000       
   11.1. กจิกรรม เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียน 100% 10000

   11.2. กจิกรรม โรงเรียนสีขาว( รีเอก็ซ์ เรย ์100 %)ค่าวสัดุใน
การด าเนินการตรวจสารเสพติด นักเรียน

1000

   11.3. กจิกรรมค่ายลูกเสือ-ยวุกาชาด(ประถม 8000 มัธยม 24000) 32000

   11.4. กจิกรรมค่ายอนามัยวยัเจริญพนัธุ์(ร่วมกบัมูลนิธมิีชัย       
   วรีะไวทยะ) ค่าวสัดุฝึกและอาหารวา่ง

30,000

   11.5. กจิกรรม กฬีาเป็นยาวเิศษ (กฬีาสี / กฬีากลุ่ม) 80000
   11.6. กจิกรรม ดอกไม้จะบาน พฒันาระบบการท างานของสภา
นักเรียน(งานวนิัย)

3000
   11.7. กจิกรรม รักษ์สุขภาพค่าวสัดุจดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
เหา/สุขบัญญัติ 10 ประการ ประถม 2000 มัธยม 4000

6000

12. โครงการ โรงเรยีนประชาธปิไตย 21,000         25,000       
   12.1. กจิกรรมค่ายผู้น า 8000

   12.2. กจิกรรมค่ายสู่ออ้มกอดหว้ยไร่สามัคคี / ค่ายรักษ์โรงเรียน
 ประถมศึกษา กจิกรรมสร้างวนิัย และระเบียบใหแ้กผู้่เรียน 
รวมถงึการเตรียมพร้อมสถานทีใ่นวนัเปิดภาคเรียน7000 บาท      
      มัธยมศึกษา กจิกรรมทีส่ร้างสานสัมพนัธร์ะหวา่งพีน่้องและ 
สร้างความมีระเบียบวนิัยในการปฏบิัติตนของผู้เรียน 18000 บาท

25,000        

   12.3. กจิกรรมสภานักเรียน (เขตสะอาด)อปุกรณ์ท าความ
สะอาด เขตเวรรับผิดชอบ(ประถมศึกษา5000 มัธยม 8000) 13,000           
    12.4.กจิกรรมส่งเสริมการออมทรัพยน์ักเรียนระดับปฐมวยัและ
ระดับประถมศึกษา

13. โครงการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 20,000         
       ค่าวสัดุ ค่าใช้จา่ยในการประชุมปฏบิัติการ 20,000           

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน   /
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
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14.โครงการลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู้เพ่ือสง่เสรมิดนตรแีละ
ศิลปวฒันธรรมชมุชน 21000
    14.1. จดัซ้ือ ซ่อมแซมอปุกรณ์ ในการด าเนินกจิกรรม วงดุริยางค์/ค่ายดนตรี กจิกรรมนาฎศิลป์8,000

    14.2. วนัส าคัญทางวฒันธรรมชุมชนเพือ่สร้างเสริมค่านิยมทีดี่ 8,000
    14.3  กจิกรรมศิลปการแสดง 5,000
15. โครงการ โรงเรยีนสง่เสรมิคุณธรรมปอ้งกันและปราบปราม
การทุจรติ

5,000

   15.1. กจิกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ 
  (คิดเป็น มีวนิัย ซ่ือสัตยสุ์จริตอยู่อยา่ง พอเพยีงและมีจติสาธารณะ)

   15.2. กจิกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ(หอ้งเรียนสีขาว)
ด าเนินกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการสร้างความตระหนักในการปฏบิัติตน
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ

   15.3. กจิกรรมประชาสัมพนัธแ์ละรณรงค์ ป้องกนัการทุจริตใน
วนัส าคัญต่างๆ
16.โครงการวดัผลและประเมนิผล 31,000         -            38,000       
   -ค่าวสัดุ จดัท าขอ้สอบวดัผลกลางภาค  และปลายภาค 17,000
   - ค่าวสัดุ  จดัท าขอ้สอบการอา่น-เขยีน ป.1-6 2,000
   -ค่าวสัดุ  ลงทะเบียนสอบ PISA ม.1-3             2,000
    - ค่าวสัดุ ค่าย PRE O-NET 3,000
    - ค่าวสัดุค่าย O-NET 35,000
    - ค่าวสัดุ เอกสารงานวดัผล (แฟม้พฒันานักเรียนรายบุคคล) 10,000
17. โครงการจัดการเรยีนรู้ในสถานกาณ์ COVID-19 10,000 10,340
จดัซ้ือเคร่ืองมือวดัไข้/เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก/face shield 10,000
ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 10,340
18 โครงการEnglish boot camp 33,549

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน   /
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
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 17.โครงการ โรงเรยีนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL งบมูลนิธแิม่ฟา้หลวง

      กจิกรรม สร้างจติส านึกและอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคัดแยก
ขยะใหก้บันักเรียน จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการคัดแยกขยะการคัด
แยกขยะเพือ่จ าหน่าย กจิกรรมผลิตปุย๋ใส้เดือน
    
18. โครงการพัฒนาบคุลากร ครเูพ่ือศิษย ์สอนสูรู่้เชือ่มโยง งบ กสศ
19.โครงการตลาดนัดอาหารปลอดภยั งบ สปสช
20. โครงการกีฬา งบ สปสช
17.โครงการเสรมิสรา้งความพรอ้มเพ่ือเอ้ือตอ่การเรยีนรู้

รวมทัง้หมด 858,480 359,340 220,549

งบประมาณทีไ่ดร้บั 858,480        359,340     220,549    
คงเหลอื -              -            -            

โครงการตามแผนยุทธศาตร์/นโยบาย/แผนงาน   /
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ


