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แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

โรงเรียนชุมชนบึงบา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนชุมชนบึงบา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
ที่ พิเศษ/2564
วันที่ ……20…….เดือน......กันยายน...........พ.ศ. …2564……
เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ผูอ ํานวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11
ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเปดเผยในระบบเครือขายสารสนเทศ
กรมบั ญชี กลางและหน ว ยงานของรั ฐ ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย
ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น
ขอพิจารณา/ระเบียบ
1. โรงเรี ย นชุ ม ชนบึ ง บา ได จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564
ของโรงเรียนชุมชนบึงบา แลวเสร็จดังนี้
1.1 บริหารกลุมงานวิชาการ
วงเงินงบประมาณ
1,435,000.00 บาท
1.2 บริหารกลุมบุคคล
วงเงินงบประมาณ
40,000.00 บาท
1.3 บริหารกลุมบริหารทั่วไป
วงเงินงบประมาณ
3,268,120.00 บาท
1.4 บริหารกลุมงานงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
4,134,207.00 บาท
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให
โรงเรี ย นของรั ฐ จั ดทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ดจ า งประจํ าป และประกาศเผยแพร ในระบบเครื อข ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางและใหปดประกาศโดยเปดเผยและสถานที่ปด
ประกาศของหน ว ยงานของรั ฐ และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สวนที่ 5 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางขอ 11 เมื่อหนวยงานของรัฐได
รับความเห็นชอบวงเงินประมาณแลวใหเจาหนาที่หรือผูไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงานภาครัฐเพื่อขอความเห็นขอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ .......................................................ผูจดั ทํา
(นางสาวจุฑารัตน เหลาธนู)
ตรวจสอบแลวถูกตอง
ลงชื่อ ......................................................
(นายปยราช สืบเชื้อวงค)
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อหนวยงาน โรงเรียนชุมชนบึงบา ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (กอนประถม)
ที่
รายการ
กลุมงานที่
รายการจัดซื้อ
จํานวนเงิน
ระยะเวลาการ
รับผิดชอบ
จัดจาง
ดําเนินการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
บริหารงานวิชาการ
วัสดุการศึกษา
72,000
ตลอดปการศึกษา
2 พัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบสูความเปนเลิศ บริหารงานวิชาการ
วัสดุการศึกษา
100,000
ตลอดปการศึกษา
3 บานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย
บริหารงานวิชาการ
วัสดุการศึกษา
15,000
ตลอดปการศึกษา

หมายเหตุ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 20,000

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อหนวยงาน โรงเรียนชุมชนบึงบา ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (ประถมศึกษา)
ที่
รายการ
กลุมงานที่
รายการจัดซื้อ
จํานวนเงิน
ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
จัดจาง
ดําเนินการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและสงเสริม
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
100,000 ตลอดปการศึกษา
ความเปนเลิศ
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัสดุการศึกษา
170,000 ตลอดปการศึกษา
บริหารวิชาการ
(8 กลุมสาระ)
3 โครงการหองสมุดมีชีวิต
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
10,000
ตลอดปการศึกษา
4 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
229,500 ตลอดปการศึกษา
ครุภัณฑ ประจําหองเรียนและหองปฏิบัติการ
5 โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
50,000
ตลอดปการศึกษา
การเรียน
6 โครงการวิจัย พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมทาง
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
2,000
ตลอดปการศึกษา
การศึกษา
7 โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
1,500
ตลอดปการศึกษา
8 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
30,000
ตลอดปการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
5,000
ตลอดปการศึกษา
10 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
450,000 ตลอดปการศึกษา งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
11 โครงการประกันคุณภาพภายใน
บริหารวิชาการ
วัสดุการศึกษา
2,000
ตลอดปการศึกษา

ที่
12 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน
13 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 โครงการสรางขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
15 โครงการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC : Professional Learning Community)
16 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
17 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
18 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
19 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
20 โครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬา
21 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดวยกิจกรรม ๕ ส.
22 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภา
นักเรียน
23 มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
24 โครงการงานสารบรรณ
25 โครงการสานรักสานสัมพันธ (บานและโรงเรียน)

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
บริหารวิชาการ

รายการจัดซื้อ
จัดจาง
วัสดุการศึกษา

จํานวนเงิน
200,000

ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บริหารบุคคล
บริหารบุคคล

วัสดุ
วัสดุ

28,000
7,000

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

บริหารบุคคล

วัสดุ

5,000

ตลอดปการศึกษา

บริหารทั่วไป

วัสดุการศึกษา

15,000

ตลอดปการศึกษา

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

วัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษา

6,000
3,200,000
50,000

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

วัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษา

62,000
86,120
5,000

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

วัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษา

10,000
20,000
10,000

ตลอดปการศึกษา งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา เงินอุดหนุนเทศบาล
ตลอดปการศึกษา

ที่

รายการ

26 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสถานที่
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
27 วันสําคัญ
28 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
29 โครงการบริหารระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียน
30 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
31 บริหารจัดการงบประมาณและการเงิน
32 บริหารจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียน

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป

รายการจัดซื้อ
จัดจาง
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ

จํานวนเงิน
252,000

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

วัสดุการศึกษา
วัสดุการศึกษา

20,000
5,000

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

บริหารทั่วไป

วัสดุการศึกษา

5,000.00

ตลอดปการศึกษา

บริหาร
งบประมาณ
บริหาร
งบประมาณ
บริหาร
งบประมาณ

คาจัดการเรียน
การสอน อุปกรณการเรียน
วัสดุการศึกษา

2,855,610

ตลอดปการศึกษา

500,000

ตลอดปการศึกษา

คาสาธารณูปโภค

450,000

ตลอดปการศึกษา

หมายเหตุ

