
 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2๕60 มาตรา 11 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่
เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีโดย
ก าหนดวิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจเหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงตามพระราชกิจฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ก าหนดว่า การจัดซ้ือจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับ ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการมีวิธีจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศของทางราชการที่เก่ียวข้องและให้การจัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนบ้านสบกอนจึงได้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนบ้านสบกอนสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของ
ทางราชการที่เก่ียวข้อง 

๒. เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระ หรือความ

ซ้ าซ้อนในการจัดหาพัสดุรวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาใน
การจัดหาพัสดุ 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านสบกอนสามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
จัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนบ้านสบกอน 

 

 



วิธีด าเนินการ 

 กลุ่มบริหารงบประมาณและการเงินโดยฝ่ายงานพัสดุโรงเรียนบ้านสบกอนซ่ึงได้รับผิดชอบงานพัสดุ
ของหน่วยงานได้พิจารณา วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกกลุ่มงานในโรงเรียนบ้านสบกอนจากแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวโดยจ าแนกรายจ่ายตาม
งบประมาณของโรงเรียนซ่ึงในแต่ละรายการประกอบด้วยวงเงินโดยประมาณ ชื่อโครงการ / รายการ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก าหนดให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างตัง

แต่ระว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างที่แนบนี้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนบ้านสบกอนถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

๒. การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจนป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ าซ้อนในการจัดหา

พัสดุรวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ 
๔. ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านสบกอนสารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุทุก

ประเภทของโรงเรียนบ้านสบกอนทั้งในรอบเดือน ไตรมาสหรือตลอดปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

การจัดสรรงบประมาณลงโครงการ 

โครงการปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) 

1.  แผนงานบรหิารวชิาการ  

ที่ โคร งการ  / กิจกรรม งบประมาณ ผู้ร ับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาคณุภาพเดก็ปฐมวยั 39,672 นางสาวศริพิร  ถาแกว้ 

 1.1 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 นางสุพรรษา อุ่นเครือ 

1.2 กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง 3,000 นางสาวศิริพร  ถาแก้ว  

1.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 16,400 นางธัญญา  จริยประทุมพร 

1.4  กิจกรรมค าศัพท์พ้ืนฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 3,000 นางณัฐชุดา  เงินวงใน 

1.5 กิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการ 

ของเด็กปฐมวัย 

12,272 นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 

2 โครงการพฒันาหลักสูตรและส่งเสรมิการจดักระบวนการ
เร ียนร ู ้

23,675 นางจาร ุนนัท์  อิ่นอา้ย 

 2.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3,491 นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

2.2 กิจกรรมการนิเทศภายใน 5,600 นางนิศากร  มูลค า 

2.3 กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 2,000 นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 2,000 นางพวงผกา  อินพรม 

2.5  กิจกรรมท่องจ า น าไปใช้ คิดวิเคราะห์ 2,000 นางภัคจิรา  มหานิล 

2.6 กิจกรรมพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษา 2,000 นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

2.7 กิจกรรมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและ

สื่อสารได้ 4,584 

นางวีนา  ไชยยงค์ 

2.8 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม 2,000 นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยยะ 

3 โครงการยกระดับคณุภาพผู้เรยีนอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
สู่ความเปน็เลศิ 

130,566 นางวีนา  ไชยยงค ์

 3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 51,866 

นางวีนา  ไชยยงค์ 

3.2 กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 15,700 

นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 10,000 นางพวงผกา  อินพรม 



ที่ โคร งการ  / กิจกรรม งบประมาณ ผู้ร ับผิดชอบ 

 3.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Coding & Robotics 20,000 นายธวัชชัย  ยวงค า 

 3.5  กิจกรรมเตรียมความพร้อม o-net nt  8,000 นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

 3.6 กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ (ค่ายภาษาอังกฤษ) 20,000 นางสาวฉัตตริยา  วงศ์สัมพันธ์ 

 3.7 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 5,000 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

4 โครงการส่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้ปน็บคุคลแห่งการเรยีนร ูจ้าก
แหล่งเรยีนร ูท้ ีห่ลากหลาย 

37,000 นางร ัชน ี สองค  าชมุ 

 4.1 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 10,000 นางรัชนี  สองค าชุม 

4.2 กิจกรรมยอดนักอ่าน 7,000 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

4.3 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 10,000 นางรัชนี  สองค าชุม 

4.4 กิจกรรมค าถามนี้มีรางวัล 5,000 นางพวงผกา  อินพรม 

4.5 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่างๆ 5,000 นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

4.6 กิจกรรมชุมนุม - นางนิศากร  มูลค า 

4.7 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ - นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยยะ 

5 โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
สู่ปร ะชาคมอาเซยีน 

5,000 นางกัลยา  ณ น่าน 

 5.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน - นางกัลยา  ณ น่าน 

5.2 กิจกรรมเรียนรู้ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน 5,000 นายศิรสิทธ์ิ  จิตรวงศ์นันท์ 

5.3 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น - นางนิศากร  มูลค า 

6 โครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร

กระทรวงศกึษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ 

2,690,121.60 นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ  

 6.1 กิจกรรมการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 1,325,000 นางวีนา  ไชยยงค์ 

6.2 กิจกรรมเปิดบ้าน MEP 1,000 นาวสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

6.3 กิจกรรมการจัดซ้ือหนังสือเรียน MEP 239,896.90 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

6.4 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน MEP 58,000 นางจารุนันท์ อ่ินอ้าย 

6.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP - นาวสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

6.6 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีห้องเรียน MEP 144,750 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

 6.6 กิจกรรมกองทุนศึกษาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 921,474.70 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

7 โครงการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและคา่นยิมทีพ่งึ
ประสงค ์

11,000 นางสัมพรรณ ์ ไชยโย 

 7.1 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ 10,000 นางสัมพรรณ์  ไชยโย 



นักเรียน 

ที่ โคร งการ  / กิจกรรม งบประมาณ ผู้ร ับผิดชอบ 

 7.2 กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน - นางกัลยา  ณ น่าน 

 7.3 กิจกรรมธนาคารความดี 500.00 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

 7.4 กิจกรรมลูกเสือ - นายเสนอ  นิลคง 

 7.5  กิจกรรมยุวกาชาด - นางรัชนี  สองค าชุม 

 7.6 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 500 นายเสน่ห์ วรสันติวงศ์ 

8 โครงการโรงเรยีนสุจรติเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและ
ธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

5,000 นายเสน่ห ์ วรสนัตวิงศ  ์

 8.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ  
โรงเรียนสุจริต 5,000 

นางภัคจิรา  มหานิล 

8.2 กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติและประกาศเจตนารมณ์
สุจริต - 

นางสาวกานต์รวี  เทียนงาม 

8.3 กิจกรรม ปปช. สพฐ.น้อย - นายเสนอ  นิลคง 

8.4  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี - นางสาวอรุณประไพ  ศรีจันทร์ 

9 โครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ 3,000 นางภัคจริา มหานิล 

 9.1 กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและ 
การทะเลาะวิวาท - 

นายเสนอ  นิลคง 

9.2 กิจกรรมการเรียนรู้ กับครู DARE - นางนิศากร  มูลค า 

9.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 3,000 นายศิรสิทธ์ิ  จิตรวงศ์นันท์ 

10 โครงการระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนเข้มแข็ง  

เพิ่มโอกาสทางการศกึษา 

13,740 นางทัชชภร  กระหมุดความ 

 10.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 5,000 นางกัลยา  ณ น่าน 

10.2 กิจกรรมแนะแนว - นางนิศากร  มูลค า 

10.3 กิจกรรมพัฒนาระบบออนไลน์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

10.4 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 3,740 นางพวงผกา  อินพรม 

11 โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพและพฒันาศกัยภาพ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

7,900 นางศรารตัน ์ พิมพ์มาศ 

 11.1 กิจกรรมทันตสุขภาพ (เด็กไทยฟันดี) - นายวีรชน  พรานฟาน 

 11.2 กิจกรรมเรียนรู้สุขบัญญัติ 10 ประการ 3,500 นางนิศากร  มูลค า 

 11.3 กิจกรรมผู้น าอนามัย - นางนลินี ฟ้าสาร 

 11.4 กิจกรรม สบกอนฟุตบอลคลับ 1,000 นายเสนอ  นิลคง 



 11.5 กิจกรรม วอลเลย์บอลคลับ 1,000 นายเสนอ  นิลคง 

ที่ โคร งการ  / กิจกรรม งบประมาณ ผู้ร ับผิดชอบ 

 11.6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในและภายนอก 2,400 นายเสนอ  นิลคง 

12 โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนร ู ้ 79,937 นางนิศากร  มูลค  า 

 12.1 กิจกรรมการจัดสวนหย่อม การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น
และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 5,000 

นายศิรสิทธ์ิ  จิตรวงศ์นันท์ 

12.2 กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ 22,000 นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์ 

12.3 กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์ 4,080 นางภัคจิรา  มหานิล 

 12.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 45,482 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

12.5 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

3,375 นางนิศากร  มูลค า 

13 โครงการส่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน 5,000 นายเสนอ  นิลคง 

 13.1 กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย - นายเสนอ  นิลคง 

13.2 กิจกรรมกลุ่มสีการดูแลรักษาความสะอาด  อาคาร

สถานที่  5,000 

นายเสนอ  นิลคง 

13.3 กิจกรรมการจัดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน - นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล 

13.4 กิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
ประชาธิปไตย - 

นายเสนอ  นิลคง 

14 โครงการสานสัมพนัธ ์บ้าน วัด โรงเรยีน 1,000 นางพัชราภรณ ์ อ าไพ 

 14.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน - 

นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

14.2 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1,000 นางวีนา  ไชยยงค์ 

14.3 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) - นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

14.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน - นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

14.5 กิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน/การท าวารสารเผยแพร่ - 

นางนิศากร  มูลค า 

15 โครงการส่งเสรมิประสิทธภิาพครตูามมาตรฐานวชิาชพีสู่

การ เปน็ชมุชนแหง่การเรยีนร ูท้างวชิาชพี 

1,000 นางพวงผกา อินพรม   

 15.1 กิจกรรมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC - นางพวงผกา อินพรม   

15.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ - นายธวัชชัย  ยวงค า 

15.3 กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ 1,000 นายธวัชชัย  ยวงค า 

16 โครงการกิจกรรมวนัส าคญั 10,310 นางนิศากร  มูลค  า 



 16.1 วันส าคัญของชาติ 5,310 นางกัลยา  ณ น่าน 

ที่ โคร งการ  / กิจกรรม งบประมาณ ผู้ร ับผิดชอบ 

 16.2 วันส าคัญตามหลักสูตร 5,000 นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

17 โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการสูม่าตรฐานสากล  57,795 นางนิลวรรณ  พงศธ์รีโชตกิลุ 

 17.1 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 17,500.00 

นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย  

17.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ

ออนไลน์ 

15,000 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

17.3 กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน - นางนิศากร  มูลค า 

 17.4 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ 
การให้บริการ 

25,295 นางพวงผกา  อินพรม 

17.5 กิจกรรมจัดซ้ือ จัดหาสื่อการเรียนการสอน - นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

18 โครงการส่งเสรมิทกัษะชวีติตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง สรา้งจิตส านกึรกัษ์สิง่แวดล้อม 

4,800.37 นางสัมพรรณ ์ ไชยโย 

 18.1กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

18.2 กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง - นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์ 

18.3 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม - นายศิรสิทธ์ิ  จิตรวงศ์นันท์ 

18.4 กิจกรรมคัดแยกขยะ 4,800.37 นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 

18.5 กิจกรรม 3 R ลดโลกร้อน - นางทัชชภร  กระหมุดความ 

 

2.  แผนงานบรหิารทั่วไป 

ที่ โคร งการ  / กิจกรรม งบประมาณ ผู้ร ับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสรมิประสิทธภิาพและประสิทธผิลของ 
การบรหิารจดัการ 

363,941 นางกัลยา  ณ น่าน 

 1.1 กิจกรรมสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 113,500 นางกัลยา  ณ น่าน 

1.2 กิจกรรมจัดซ้ือ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 188,906 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

1.3 กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส านักงาน 61,535 นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์ 

2 โครงการพฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 529,349.56 นายธวชัชยั  ยวงค  า 

 2.1 กิจกรรมการเดินทางไปราชการ 35,349.56 นางวีนา  ไชยยงค์ 

2.2 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาดูงาน 2,000 นายธวัชชัย  ยวงค า 



2.3 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ - นายธวัชชัย  ยวงค า 

2.4 กิจกรรมจัดหาและจ้างบุคลากรสาขาขาดแคน 492,000 นางวีนา  ไชยยงค์ 

3.  แผนงานส ารองจา่ย 

ที่ โคร งการ  / กิจกรรม งบประมาณ ผู้ร ับผิดชอบ 

1 โครงการเงินทนุส ารองเพือ่การบรหิารจดัการ  446,645.28 นายธวชัชยั  ยวงค  า 

 1.1 กิจรรมสบทบโครงการเร่งด่วน 326,686.28 นางกัลยา  ณ น่าน 

1.2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการตามเป้าหมายสถานศึกษา 119,959  นางกัลยา  ณ น่าน 

 

 

 


