
 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ที ่ ฝ่าย โครงการ อุดหนุน ประมาณ วิธีจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ 
1 วิชาการ 1.โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ      
 วิชาการ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตร      
 วิชาการ     1.1โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 วิชาการ         1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ         1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ ๓,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ         1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๕,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ         1.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ         1.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ         1.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป ์ ๓,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ         1.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๓,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ     1.2 โครงการการพัฒนาระบบบริหารวิชาการและหลักสูตร      

 วิชาการ         1.2.1งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๕,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.2.2 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู ้ ๓,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.2.3 พัฒนางานทะเบียนและสารสนเทศ ๕,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.2.4 นิเทศการศึกษา 0 - 0   

 วิชาการ         1.2.5 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.2.6 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 1๐,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.2.7 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน ๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.2.8 พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ - -    

 วิชาการ         1.2.9 งานทวิศึกษา ๑,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ         1.2.10 พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
                   (ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน) 

10,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้      

 วิชาการ      2.1 การพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 10,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ     2.2 การพัฒนาระบบ ICT -     

 วิชาการ     ๒.๓ สถานศึกษาพอเพียง ๑,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ     ๒.๔ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ๒,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 

 



ที ่ ฝ่าย โครงการ อุดหนุน ประมาณ วธีิจดัหา ก าหนดสง่
มอบ 

หมายเหต ุ

 วิชาการ 3. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
 วิชาการ     3.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ค่ายวิชาการ) - เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ     3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลระดับชาต ิ 6,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ     3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส่งเสริมอาชีพ) 1๐,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ     3.4 STEM Education - - - -  
 วิชาการ 4.โครงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสูค่วามเป็นเลศิ      
 วิชาการ    4.1ส่งเสริมทักษะและความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ    4.2 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนสากล/เปิดโลกวิชาการ ๗,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 วิชาการ    4.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 0 - - -  

 วิชาการ    4.๔ ส่งเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูรั้วมหาวทิยาลยั ๕,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 วิชาการ    4.๕ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 0 - - -  

 วิชาการ 5.โครงการจดัการเรียนรวม      

     ๕.๑ พัฒนาการจัดการเรียนรวม 0 - - -  

2 งบประมาณ 2.โครงการฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ      
 งบประมาณ    2.1 วางแผนและงบประมาณ 500 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 งบประมาณ    2.2 พัฒนาระบบการเงินและสินทรัพย์ 2๕,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 งบประมาณ    2.3 การจัดการสาธารณูปโภค ๒๖๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 งบประมาณ    2.4 การบริหารพัสดุ ๗๐,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 งบประมาณ    2.5 การบริหารงานควบคุมภายใน 0 - -   
 งบประมาณ    2.6 การบริหารจัดการยานพาหนะ ๗๐,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

3 บุคลากร 3.ฝ่ายบริหารงานบคุคลและกิจการนักเรียน      

 บุคลากร   3.1โครงการพัฒนาบุคลากร      
 บุคลากร       3.1.1 พัฒนาบุคลากร ๑๐๐,๐00 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 บุคลากร   3.2โครงการสรรหาบุคลากรและอัตราก าลัง      

 บุคลากร       3.2.1 สรรหาบุคคลและอัตราก าลัง      

 บุคลากร   3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร      
 บุคลากร 

      3.3.1 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
๑๐๒,๕๗๐ กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 บุคลากร 
      3.3.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๕,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
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 บุคลากร   3.4โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม      
 บุคลากร       3.4.1 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  

และความเป็นไทย 
๑๘,000     

 บุคลากร   3.5 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการป้องกันการกระท าอันรุนแรงต่อเด็กและสตรีและ
การละเมิดทางเพศ 

     

 บุคลากร        3.5.1 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาและการป้องกันการกระท าอันรุนแรงต่อเด็กและสตรี    
และโรคเอดส ์

3,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 บุคลากร   3.6 โครงการพัฒนากิจการนักเรียน  เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 บุคลากร       3.6.1 พัฒนางานกิจการนักเรียน 0     
 บุคลากร       3.6.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๖,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 บุคลากร       3.5.3 งานบ้านพักนักเรียน ๐     
 บุคลากร       3.5.4 งานอนามัยโรงเรียน ๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 บุคลากร   3.7 โครงการสนองนโยบายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 บุคลากร       3.7.1 โครงการทุ่งฟ้าสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School) 

๕,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 บุคลากร       3.7.2 โครงการโรงเรียนสุจริต 0     

 บุคลากร       3.7.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 0     

 บุคลากร       3.7.4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 0     

 บุคลากร       3.7.5 โครงการเราท าดดี้วยหัวใจ 0     

 บุคลากร       3.7.6 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 0 - 0   

        

 บุคลากร       3.7.7 โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน 0     

 บุคลากร       ๓.๗.8 โครงการสถานศึกษาสีขาว 0     

 บุคลากร       ๓.๗.๙ มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

0 -    

4 ทั่วไป 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป      
 ทั่วไป   4.1 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ      
 ทั่วไป       4.1.1 การจัดหา  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  ๓0,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
        4.1.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อ สารสนเทศหน่วยงาน  และการประชาสัมพันธ์ 2๐,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
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 ทั่วไป   4.2 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      
 ทั่วไป       4.2.2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน 0     
 ทั่วไป       4.2.3 5ส รักษ์โรงเรียน ๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 ทั่วไป       4.2.4 ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 0     
 ทั่วไป       4.2.5 ธนาคารออมทรัพย์ 0     
 ทั่วไป   4.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์และองค์กรเครือข่าย      
 ทั่วไป       4.3.1 พัฒนางานเครือข่ายองค์กร ๕๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  
 ทั่วไป       4.3.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 0     
 ทั่วไป       4.3.3 งานแนะแนวการศึกษาต่อ 1,๐00 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

  ๑,๕00  เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  

 ทั่วไป   4.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน      

 ทั่วไป       4.4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ๓5,000 เงินอุดหนุน เฉพาะเจาะจง ภายใน ๑๕ วนั  


