
เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการ

103,500     103,500     

3

4

อนามัยโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทศัน์และ
แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน

ยารักษาโรค วัสดุ
เกี่ยวกับการแพทย์

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน

18,000       18,000       

18,220       18,220       

ส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

2 วันส าคัญ ปา้ยไวนิล และ
วัสดุส านักงาน



เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

8 วัยรุ่นวัยใสใจอาสา  
พัฒนาทกัษะชีวิต

วัสดุส านักงาน 34,000       34,000       

7 ปจัฉิมนิเทศ วัสดุส านักงาน 20,000       20,000       

6 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล วัสดุและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์

21,000       21,000       

5 พัฒนาปรับปรุงและ
จัดซ้ืออุปกรณ์ ICT

วัสดุและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และ
วัสดุส านักงาน

139,320     139,320     



เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

12 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

วัสดุส านักงาน 5,000         5,000         

11 การนิเทศภายในสู่การ
พัฒนานักเรียน

วัสดุส านักงาน 2,000         2,000         

10 พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เปน็เลิศทางวิชาการ

วัสดุส านักงาน 70,000       70,000       

9 ส่งเสริมทกัษะอาชีพ วัสดุส านักงานและ
วัสดุงานบา้นและ
งานครัว

63,500       63,500       



เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

30,000       วัสดุการศึกษาและ
วัสดุส านักงาน

ส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์แก่เด็กปฐมวัย

16 30,000       

พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ

15 วัสดุและครุภัณฑ์
กีฬา

33,000       33,000       

14 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (RT, NT,
 O – Net)

วัสดุส านักงานและ
ส่ือต่างๆ

30,000       30,000       

13 จัดซ้ือส่ือการเรียนการ
สอน

วัสดุส านักงานและ
ส่ือต่างๆ

337,000     337,000     



เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

6,000         

8,850         

58,040       

6,000         

8,850         

จ้างเหมารถและ
วัสดุส านักงาน

จ้างเหมารถอาหาร
 และวัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

19

ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (เข้าค่าย
พักแรม)

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้

ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด (To 
be Number One)

20 เปดิโรงเรียนสู่
สาธารณชน (Open 
House)

17

18

58,040       

170,350     170,350     



เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

33,000       

75,000       

33,000       

75,000       นักเรียนเข้ารับ
การอบรม ICT 
และวัสดุส านักงาน

ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

21

22 อบรม ICT

วัสดุส านักงาน

23 จ้างบคุลากรฝ่าย
สนับสนุนการ
ปฏิบติังานใน
สถานศึกษา

จ้างบคุลากรฝ่าย
สนับสนุนการ
ปฏิบติังานใน
สถานศึกษา

108,000     108,000     

24 สนับสนุนงานทะเบยีน วัสดุส านักงาน 10,920       10,920       



เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

สร้างสรรค์งานธุรการ วัสดุส านักงาน 75,000       75,000       

26

งานประชาสัมพันธ์ ปา้ยไวนิล และ
วัสดุส านักงาน

3,000         3,000         

27

25

28

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า 300,000     300,000     

ค่าโทรศัพทแ์ละ
อินเทอร์เน็ต

ค่าโทรศัพทแ์ละ
อินเทอร์เน็ต

21,828       21,828       



เป้าหมาย  วงเงนิ วงเงนิที่
(หน่วย)  งบประมาณ  ได้รบัอนุมติั พรอ้ม ไมพ่รอ้ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุง่หงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการส่วนรายงาน
ข้ันตอน

1 หนูน้อยวัยใสรัก และใส่
ใจสุขภาพ

วัสดุส านักงาน 
และส่ือต่างๆ

       30,000        30,000

ที่ แผนงาน / โครงการ
รายการที่ต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

1. ก าหนดการรูปแบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2. จัดซ้ือจัดจ้าง

3. จัดท าสัญญา

4. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

พัฒนาครู บคุลากรเข้ารับ
การอบรมตาม
หน่วยงานต่างๆ

60,000       60,000       29

30 อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน
ตลอดปกีารศึกษา

2,100,080   2,100,080   

31 เรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน 
เคร่ืองแบบ
นักเรียน และ
อุปกรณ์การเรียน

981,617     981,617     


















