
 
 

แผนการจัดหาพัสดุฝ่ายบริหารบุคคล 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

1 โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่าย 
1. การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ ์อนุบาลเชียงราย-โรงเรียนบ้านสันโค้ง 
2. ค่าอาหารกลางวัน  240x180 
3. ค่าเช่าชุด ตกแต่งเวท ี
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จรูญศรี มูลสวัสดิ์ และคณะ 

 รวม 263,200     
2 อบรมสัมมนาครแูละบุคลากร  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 
2. ค่าอาหารกลางวัน  240x180x3 
3. ค่าวิทยากร 1,200x6x3x3 
4. ค่าวัสดุ 
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จรูญศรี มูลสวัสดิ์ และคณะ 

 รวม 204,400     

3 ศึกษาดูงานของครูละบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานภายในประเทศค่าใช้จ่าย 
1. ค่าเบี้ยเล้ียงครูและบุคลากรทางการศึกษา คนละ  240 บาท จ านวน 180 คน  คนละ 5  วัน 
2. ค่าพาหนะจ้างเหมาตลอดการเดินทาง จ านวน 3 คัน  คันละ 15,000บาท/วนั จ านวน 5 วัน 
3. ค่าที่พัก 4 คืน  (2คน/ห้อง)  ห้องละ  1,200  บาท/คืน   จ านวน  90  ห้อง 
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ฉลวย นุชนิยม และ 
นิตยา ขันทะ 

 รวม 873,000     

4 กิจกรรมท าบญุส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
1. สังฆทาน  9 ชุด ชุดละ 800 บาท 
2. อาหารคณะครูและบุคลากรจ านวน 180 คน คนละ 80 บาท  
3. อาหารว่างจ านวน 180 คน คนละ 30 บาท 2 มื้อ 
4. ดอกไม้สด  
5. ผ้าต่วนสีเหลือง 1 ม้วน 
6. ผ้าต่วนสีขาว 1 ม้วน 
7. กระดาษ A 4 
8. กระดาษสี 2 หน้า 
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จินดา  สารข้าวค า  และ 
รติพร วินิจมโนกุล   

 รวม 38,600     



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 
1. พัฒนากาย พัฒนาจติ พิชติงาน (รวงผ้ึง) 
1) ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ จ านวน 125 คน มื้อละ 80 บาท ต่อคน 
2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ จ านวน 125 คน มื้อละ 30 บาท ต่อคน 
3) ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน 1 วันละ 6 ชั่วโมง 1200 บาท 
2. คนส าราญ งานส าเร็จ (ไชยนารายณ์) 
1) ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ จ านวน 180 คน มื้อละ 80 บาท ต่อคน 
2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ จ านวน 180 คน มื้อละ 30 บาท ต่อคน 
3) ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน 1 วันละ 6 ชั่วโมง 1200 บาท 
3. เสริมสรา้งศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ    
1) ค่าจ้างเหมารถโดยสาร 3 คัน (คันละ 13,000 จ านวน 3วัน) 
2) ค่าน้ ามันรถโรงเรียนตลอดการเดินทาง 
3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร จ านวน 125 คน  คนละ 3,250บาท 
4) ค่าที่พัก 1200x63x2 
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กฤตยา โพธิ์ค าและคณะ 

 รวม 690,099     

6 สรรหาบุคลากรโรงเรียน 
1. ด าเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก 
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บเอกสารบคุลากร 
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ฐปนนท์ ใจกล้า    

จิตภิญญา แก้วประภา 
 รวม 10,000     

7 พัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนไฮสโคป 
2.ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบไฮสโคป โรงเรียนอนุบาล
สามเสนและโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
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มณีวัลย์ บุดดี   

 รวม 68,800     

 รวมทั้งสิ้น 2,148,099     

 

 


