แผนการจัดซือ้ จัดจ้างปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ที่

ชื่อโครงการ

งบทีไ่ ด้รับ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กพร.)
136,500
1. สอนเสริมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6
2. แข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
64,350
3. เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
55,650
4. ดาวรุง่ มุ่งตามฝัน
11,500
5.เสริมความรูว้ ิชากฎหมายนักเรียนชั้น ม.5
5,000
2 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ
30,000
30,000
1.ดาวรุง่ มุ่งตามฝัน
3 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาการ(เบี้ยเลี้ยง) 30,000
1. ส่งเสริมความสามารถผู้เรียน
30,000
4 โครงการเวทีคนกล้า เวทีคนเก่ง
40,000
5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

5,000
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 5,000
2. นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพือ่ พัฒนาการสอน
6 โครงการการจัดกิจกรรมค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่นลุ่มน้้าวาง
55,000
1. กิจกรรมค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่นลุ่มน้้าวาง
55,000
7 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 10,000
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูด้ ้วยกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้" 10,000
8 โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรูร้ ูปแบบสะเต็ม
1,590
1. พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรูร้ ูปแบบสะเต็ม
1,590

ที่

ชื่อโครงการ

งบทีไ่ ด้รับ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพือ่ การพัฒนางานวิชาการ
25,000
1.ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
50,000
2. ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
20,000
10 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
3,000
1. การอบรมและการศึกษางาน
3,000
2. การจัดท้าป้ายชื่อพรรณไม้
3. การจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. แสดงนิทรรศการ
5. พัฒนาห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6. กิจกรรมค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(น.ร.และครูทงั้ หมด)
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์
60,000
1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
45,000
2. เปิดโลกทัศนทางวิทยาศาสตร์
15,000
12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
15000
8,500
1. ค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1
6,500
2. ค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4
13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทย
15,000
1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้
าหนด
7,212

2. กิจกรรมร้าลึกวันสุนทรภู่
3. วันภาษาไทยแห่งชาติ
4. พัฒนาห้องกลุ่มสาระภาษาไทย

250
6,538
1,000

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ2,000
1. ติว O – net ให้กบั นักเรียน ชั้นม. 3
2,000

ที่

ชื่อโครงการ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบทีไ่ ด้รับ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
53,000
1. ค่าย 3 ภาษา
25,000
2. สอบวัดระดับความรูท้ างภาษา
5,000
3. วันคริสต์มาส
5,000
4. ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4,000
5. เทศกาลขอพรแห่งดวงดาว
4,000
6. เรียนรูน้ อกห้องเรียน
5,000
7. แลกเปลี่ยนเรียนรูว้ ัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
5,000
ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 โครงการสร้างพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสู่ ASEAN ของกลุ่มสาระการเรี5,000
1. ท่องโลกกับภาษา
5,000
ฒนธรรม
17 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวั20,000
1. ภูมิศาสตร์สู่ชุมชน
5,520
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคม
3. เสริมความรูว้ ิชากฎหมาย
1,000
4.จัดซื้อจัดจ้างสื่อวัสดุเพื่ออ้านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4,193
5. กิจกรรมตอบปัญหาเพือ่ พัฒนาความรู้ ด้านสังคมศึกษา
4,287
5,000
6. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน
18 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
15,000
1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(ค่านิยม 12 ประการ)
1,000
2. พัฒนาบุคลิกภาพตามแบบมารยาทไทย
6,100
3. ลูกฟ้าด้าน้้าใจงาม
1,200
4. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2,750
5. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ที่

ชื่อโครงการ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบทีไ่ ด้รับ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
6. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิ่น

3,950

19 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วชิ าสุขศึกษาและพลศึ
15,000กษา
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วชิ าสุขศึกษาและพลศึ
15,000กษา
20 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการออกก้าลังกาย(กีฬาสี)
70,000
1. กีฬาและกรีฑาสี
70,000
21 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา (เบีย้ เลี้ยง)
40,000
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา
40,000
22 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ
15,000
1. ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชานาฏศิลป์
5,000
2. ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาดนตรี
5,000
3. ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์
5,000
4. เปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระ
23 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี
20,000
1. พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีวงโยธวาทิต
5,000
2. อบรมประสานเสียง
3. พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีวงสตริง
5,000
4. บ้ารุงรักษาเครือ่ งดนตรี
5,000
5. พัฒนาทักษะทางด้านวงดนตรีลูกทุง่
5,000
24 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการงานอาชีพ
45,000
1. กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาเกษตรกรรม 11,500
2. กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาคหกรรม
8,200
3. กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ และงานบ้10,900
าน

ที่

ชื่อโครงการ

งบทีไ่ ด้รับ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4. กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรม 14,400
5. กิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพ
6. กิจกรรมการส่งเสริมงานอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
7. การศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่
25 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
185,000
1. สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ การเรียนการสอน
174,064
2.การพัฒนาเครื่องมือ วิธกี ารวัดและประเมินผลผู้เรียนให้หลากหลายตามสภาพจริง
3.ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียน 0,5290
ร

4.พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ SGS
5.ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาระดับชาติ O – NET

1,546

6.การให้ข้อมูลสะท้อนกลับและรายงานผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล4,100
(ปพ.6)

26 โครงการการจัดการระบบงานทะเบียนและส้ามะโนผู้เรียน
1. ส้ารวจนักเรียนในเขตบริการ และท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน
2. จัดระบบงานทะเบียน และส้ามะโนผู้เรียน
3 จัดท้าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
4. การรับนักเรียน
27 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูล้ ูกเสือ เนตรนารีสามัญรุน่ ใหญ่
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
28 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูก้ จิ กรรมชุมนุม
1. การจัดการเรียนรูก้ จิ กรรมชุมนุม
29 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ามนโยบายพัฒนาคุณภาพ
1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
30 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุน่ ใหญ่

10,000
2,960
3,440
3,600
5,000
5,000
10,570
10,570
136,500
136,500
55,000

ที่

ชื่อโครงการ

งบทีไ่ ด้รับ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุน่ ใหญ่ชั้นม.1
2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุน่ ใหญ่ชั้นม.2
3. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุน่ ใหญ่ชั้นม.3
4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
31 โครงการพัฒนางานแนะแนวเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของนักเรียน
1. คณะทีใ่ ช่มหาวิทยาลัยทีช่ อบ
2. เปิดโลกการศึกษาสู่ประตูมหาวิทยาลัย
3. เปิดโลกการศึกษาสู่ประตูสายอาชีพ
4. แนะแนวศึกษาต่อชั้น ม.1,ม.4
5 พัฒนางานกองทุนกู้ยมื เพือ่ การศึกษา
6. นักเรียนอุปถัมภ์ของผู้มีอปุ การะคุณ
7. เครือข่ายสัมพันธ์หอพักนอก
8. รับฟังความคิดเห็นมีมนุษยสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
9. อารมณ์แจ่มใสจิตใจดี
10 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศงานแนะแนว
32 โครงการสร้างขวัญก้าลังใจและแสดงความยินดีกบั ผู้เรียน
1. สร้างขวัญก้าลังใจให้กบั นักเรียนชั้น ม.6
2. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กบั นักเรียนชั้นม.3และม.6
33 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

10,000
16,560
23,800
4,640
20,000
3,000
2,000
5,000

3,000

7,000
18,000
8,000
10,000
5,000
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
5,000
34 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
40,000
1. จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารเพือ่ ให้บริการภายในห้องสมุด 24,840
2. บันทึกการอ่าน
2,000

ที่

ชื่อโครงการ

งบทีไ่ ด้รับ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
4. จัดป้ายนิเทศหน้าห้องสมุดตลอดปีการศึกษา
5. บริการยืม-คืนหนังสือ
6.บริการคอมพิวเตอร์เพือ่ การสืบค้นภายในห้องสมุด

6,160
4,000
3,000

35 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้
4,258า

กรมสมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี
1. จัดหาหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพือ่ ให้บริการภายในห้องสมุด
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

4,258

36 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม5,000
1. กิจกรรมทบทวนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
และการประกาศค่าเป้าหมาย
2.กิจกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้องวิธกี ารพัฒนากับมาตรฐาน
การศึกษา

และจุดเน้นของต้นสังกัดตามประเด็นการพิจารณาตามทีก่ ้าหนดไว้
3. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
4. การขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,000
600

ที่

ชื่อโครงการ

เวลาทีค่ าดว่าจะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบทีไ่ ด้รับ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

37
38
39
40
41
42

5. วิพากษ์โครงการ
6. การจัดท้าและเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ้าปีการศึกษา4002563
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
10,000
1. กิจกรรมปลูกพืชผักและไม้ผล
10,000
โครงการพัฒนางานวัสดุบริการการท้าเอกสาร
170,000
1. พัฒนางานวัสดุบริการการท้าเอกสาร
170,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที
170,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที
170,000
โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
150,000
1. พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
150,000
โครงการพัฒนาระบบการบริการอินเทอร์เน็ท (กพร.)
12,000
1. พัฒนาระบบการบริการอินเทอร์เน็ท
12,000
โครงการบริการอินเทอร์เน็ทภายในโรงเรียน
50,000
1. บริการอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
50,000
* หมายเหตุ
คือ ช่วงเวลาทีค่ าดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

