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1,398,800 351,320      220,549      
  1. งบบริหารท่ัวไป 35% 489,580         ครูวิลาวัลย์  อุ่นนันกาศ
       งบค่าตอบแทนและวัสดุใช้สอย 175,145         
       - ค่าวัสดุส านักงาน(อ านวยการ/วิชาการ/กิจการ/ประชาสัมพันธ์) 60,000           
       - ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 39,145           
       - ค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร(ประถม 36000 บาทมัธยม 40000บาท) 76,000           
     งบค่าสาธารณูปโภค 314,435         
       - ค่าไฟฟ้า 310,000          
       - ค่าโทรศัพท์ 4,435             
 2.   งบฉุกเฉิน  5% 69,940          
       งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน 5%
       -  ชดเชยค่าจ้างครูดอยตุงเดือนเม ย.  6x5,000=30,000 30,000           
       -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000           
       - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคารสถานท่ี/ 29,940           

รวม  40 % 559,520         

โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุ
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839,280.00              351,320 220,549      
 1. โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี 10,000          8,000            ครูขวัญจิตร  จันทิพย์

   1.1.กิจกรรมของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วัสดุส่ือ/   ของเล่น/
วัสดุกลุ่มประสบการณ์ชีวิต/เกมการศึกษา) 5,000

   1.2. กิจกรรมส่งเสริม ทักษะทางภาษา ทักษะคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย (ค่า
วัสดุอุปกรณ์คัด/อ่าน/เขียน) 5,000             

    1.3 กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (วัสดุทดลอง/
วัสดุโครงงาน/วัสดุค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย 3,000             
    1.4 ค่ายสายใยสัมพันธ์อนุบาลหรรษา 5,000             
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1-3 14,000          7,000            ครูณัฐชยา  ปันก่อ

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกน (Task
 Based Learning)(ค่าวัสดุการเรียนการสอน/ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้) 14,000           
2.2 กิจกรรมค่ายภาษาไทยMulti Level 7,000             
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 3. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ระดับช้ัน ป 4-6 30,000          24,713    ครูธนันชัย  ใจคล่องแคล่ว
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Learning Lab 24,731     

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน                                    (ค่าวัสดุ
การเรียนการสอน 8 สาระ/วัสดุท าโครงงานนักเรียน/ค่าพาหนะไปแหล่ง
เรียนรู้) 30,000           
 4. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 33,000          54,000          ครูดวงพร  ซาวค าเขตต์
    4.1. กิจกรรมการเรียนการสอนพ้ืนฐาน 8 สาระ 33,000           

    4.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน                                (วัสดุท า
โครงงานนักเรียน/ค่าพาหนะไปแหล่งเรียนรู้) 54000
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 5. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 36,800          54,000          ครูทศพร  สมยง 90,800      
    5.1. กิจกรรมการเรียนการสอนพ้ืนฐาน 8 สาระ 36,800           36,800      

    5.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน(วัสดุท าโครงงานนักเรียน/ค่าพาหนะ
ไปแหล่งเรียนรู้) 56000 56,000      

 6. โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 173,480         30,000          49,000          ครูวิลาวัลย์  อุ่นนันกาศ 252,480     

   6.1. กิจกรรมการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาอาหารและโภชนาการ 65,480          10,000          75,480      
   6.2. กิจกรรมการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขา บัญชี

30,000

30,000      

   6.3. กิจกรรมการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาเกษตรศาสตร์ 20,000          20,000          40,000      
  6.4.กิจกรรมแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม 40,000          30,000          70,000      
  6.5. กิจกรรมแผนการเรียนโรงแรม 10,000          10,000      
  6.6. กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมวิชาชีพมัธยมต้น 19,000          19,000      
  6.7 กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ าด่ืม 8,000            
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7. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 115,000         ครูพานิต  สันฝ้ัน
   7.1.ซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการ E Book/ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 100,000          
   7.2.กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ(ค่าวัสดุผลิตส่ือการอ่านจับ
ใจความ)

10,000           

   7.3.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด(ศุกร์หรรษา)(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 5000

 8 โครงการ   ICT เพ่ือการศึกษา 95,000          -               ครูอนุชิต  พรานกวาง

    8.1. กิจกรรมให้บริการส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียน 
Learn Education(ค่าวัสดุซ่อมบ ารุง) 50,000           
   8.2. กิจกรรมจัดซ้ือโปรเจคเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 3 เคร่ือง 45,000           9. โครงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่คุณภาพ
ผู้เรียน 130,000         30,000          55,000          ครูดวงพร  ซาวค าเขตต์

  9.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม แนะแนว(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 55,000
  9.2 กิจกรรมการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 5,000

  9.3กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(ค่าวัสดุฝึกระดับมัธยม)+วัสดุอุปกรณ์
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์

50,000

 9.4 กิจกรรมน านักเรียนศึกษานอกสถานท่ีสัปดาห์วิทยาศาสตร์(ค่าวัสดุ/
ค่าพาหนะ)ประถม5000 มัธยม 10000

15,000
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 9.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 100,000
 9.6 กิจกรรมจัดท าส่ือส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 10,000
 9.7 กิจกรรมค่ายศิลปะ(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 10000

    9.8  กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ(ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย) 20,000
 10. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ 120,000         ครูธนันชัย  ใจคล่องแคล่ว
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(ประถม 20000 มัธยม 100000) 120,000          
11. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100,000         32,000          30,000          ครูวัชรินทร์  ฤทธิรักษ์
   11.1. กิจกรรม เย่ียมบ้านคัดกรองนักเรียน 100% 10000

   11.2. กิจกรรม โรงเรียนสีขาว( รีเอ็กซ์ เรย์ 100 %)ค่าวัสดุในการ
ด าเนินการตรวจสารเสพติด นักเรียน

1000

   11.3. กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด(ประถม 8000 มัธยม 24000) 32000

   11.4. กิจกรรมค่ายอนามัยวัยเจริญพันธ์ุ(ร่วมกับมูลนิธิมีชัย          วี
ระไวทยะ) ค่าวัสดุฝึกและอาหารว่าง

30,000

   11.5. กิจกรรม กีฬาเป็นยาวิเศษ (กีฬาสี / กีฬากลุ่ม) 80000

   11.6. กิจกรรม ดอกไม้จะบาน พัฒนาระบบการท างานของสภานักเรียน
(งานวินัย)

3000



รายหัว
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน62
อ่ืน ๆ

โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุ

   11.7. กิจกรรม รักษ์สุขภาพค่าวัสดุจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เหา/สุข
บัญญัติ 10 ประการ ประถม 2000 มัธยม 4000

6000

12. โครงการ โรงเรียนประชาธิปไตย 19,000          20,000          ครูวัชรินทร์  ฤทธิรักษ์
   12.1. กิจกรรมค่ายผู้น า 6000

   12.2. กิจกรรมค่ายสู่อ้อมกอดห้วยไร่สามัคคี / ค่ายรักษ์โรงเรียน 
ประถมศึกษา กิจกรรมสร้างวินัย และระเบียบให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการ
เตรียมพร้อมสถานท่ีในวันเปิดภาคเรียน5000 บาท            มัธยมศึกษา 
กิจกรรมท่ีสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องและ สร้างความมีระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติตนของผู้เรียน 15000 บาท

20,000           

   12.3. กิจกรรมสภานักเรียน (เขตสะอาด)อุปกรณ์ท าความสะอาด เขตเวร
รับผิดชอบ(ประถมศึกษา5000 มัธยม 8000) 13,000           
    12.4.กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา



รายหัว
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน62
อ่ืน ๆ

โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ
งบประมาณ

หมายเหตุ

13. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000          ครูดวงพร  ซาวค าเขตต์
       กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000           
14.โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เพ่ือส่งเสริมดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน 17,000 ครูกัญญารัตน์
    14.1. กิจกรรมจัดซ้ือ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ในการด าเนินกิจกรรม วงดุริยางค์/ค่ายดนตรี กิจกรรมนาฎศิลป์6,000
    14.2. กิจกรรมวันส าคัญทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างเสริมค่านิยมท่ีดี 6,000
    14.3  กิจกรรมศิลปการแสดง 5,000

15. โครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5,000 ครูวัชรินทร์  ฤทธิรักษ์

   15.1. กิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ 
  (คิดเป็น มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริตอยู่อย่าง พอเพียงและมีจิตสาธารณะ)

   15.2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ(ห้องเรียนสีขาว)ด าเนิน
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12
 ประการ

   15.3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ป้องกันการทุจริตในวันส าคัญ
ต่างๆ
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16.โครงการวัดผลและประเมินผล 31,000          -               38,000          ครูทศพร  สมยง
   16.1 กิจกรรม จัดท าข้อสอบวัดผลกลางภาค  และปลายภาค 17,000
   16.2 กิจกรรมจัดท าข้อสอบการอ่าน-เขียน ป.1-6 2,000
   16.3 กิจกรรมการทดสอบ PISA ม.1-3              2,000
   16.4 กิจกรรม ค่าย PRE O-NET 3,000
   16.5 กิจกรรม ค่าย O-NET 35,000
   16.6 กิจกรรมจัดท าเอกสารงานวัดผล (แฟ้มพัฒนานักเรียนรายบุคคล) 10,000
17. โครงการจัดการเรียนรู้ในสถานกาณ์ COVID-19 10,000 11,320 ครูพนม  สมยง

   17.1 กิจกรรมจัดซ้ือเคร่ืองมือวัดไข้/เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก/face shield 10,000

   17.2 กิจกรรมการรับส่งนักเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 11,320
18 โครงการEnglish boot camp 33,549 ครูรุ่งทิวา  จันทาพูน
 19.โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL ครูธนันชัย  ใจคล่องแคล่ว

  19.1 กิจกรรม สร้างจิตส านึกและอบรมให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ
ให้กับนักเรียน

งบจาก
โครงการ
พัฒนาดอยตุง

  19.2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะเพ่ือ
จ าหน่าย
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  19.3 กิจกรรมผลิตปุ๋ยใส้เดือน

20. โครงการพัฒนาบุคลากร ครูเพ่ือศิษย์ สอนสู่รู้เช่ือมโยง ครูธนันชัย  ใจคล่องแคล่ว งบ กสศ
21.โครงการตลาดนัดอาหารปลอดภัย 81,350 ครูพนม  สมยง งบ สปสช
22. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล 87,700 ครูวัชรินทร์  ฤทธิรักษ์ งบ สปสช
23.โครงการเสริมสร้างความพร้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูพนม  สมยง
รวมท้ังหมด 839,280 351,320 220,549

งบประมาณท่ีได้รับ 839,280         351,320         220,549      
คงเหลือ -               -               -               


