
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 

ท่ี    พิเศษ/2564                          วันท่ี  20  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2564 

เร่ือง    รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   
+ 

 

. 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเปดเผยในระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ

หนวยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ

หนวยงานของรัฐนั้นขอพิจารณา/ระเบียบ 

 1. โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย ไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย แลวเสร็จดังนี้ 

 1.1 บริหารงานฝายวิชาการ  วงเงินงบประมาณ   45,100 บาท 

 1.2 งานงบประมาณ  วงเงินงบประมาณ  114,500 บาท 

 1.3 งานบุคลากร   วงเงินงบประมาณ   25,000 บาท 

 1.4 งานบริหารท่ัวไป  วงเงินงบประมาณ   99,000 บาท 

 2. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 

11 ใหโรงเรียนของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ

กรมบัญชีกลางและหนวยของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางและใหปดประกาศโดยเปดเผยและสถานท่ีปด

ประกาศของหนวยงานของรัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 สวนท่ี 5 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางขอ 11 เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงิน

งบประมาณแลวใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเสนอ

หัวหนาหนวยงานภาครัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

      ลงช่ือ ..............................................  

       (นางสาวนันทวัน   สรอยปทุม) 

               หัวหนาพัสดุ 

       - อนุญาต 
        
              ลงช่ือ................................................... 

                   (นางสาวณัฎฐิพร  วงษไทย) 

                          ผูอํานวยการโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 



 

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ รายการจัดซ้ือจัดจาง 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

กลุมบริหารงานวิชาการ  

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรู 

1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

3 โครงการพัฒนางานวิชาการ 2,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

4 โครงการหองเรียนลูกรัก 1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษา 

 

8,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

 

6 โครงการวัดและประเมินผล 5,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

7 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

8 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา 1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

9 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคลัง

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

500 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

10 โครงการวันสําคัญ 5,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษาและ

อุปกรณท่ีใชในวันสําคัญ 
ตลอดปการศึกษา 

 

11 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

12 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” 

ประจําปการศึกษา 2564 

1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษา 

 

13 โครงการสะเต็มศึกษา 2,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

14 โครงการปจฉิมนิเทศ 1,500 จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการจัด

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ม.ค.- มี.ค 

 

 

 



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ รายการจัดซ้ือจัดจาง 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

กลุมบริหารงานวิชาการ  

15 โครงการบัณฑิตนอย นิกรวิทย  
3,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการจัด

กิจกรรมบัณฑิตนอย 
ม.ค.- มี.ค 

 

16 สงเสริมทักษะการคิดพื้นฐานของเด็ก

ปฐมวัยตามศักยภาพ 
7,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

17 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 500 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

18 นิเทศภายในโรงเรียน - - ตลอดปการศึกษา  

19 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการ

จัดประสบการณ 
500 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

20 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
2,100 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

กลุมบริหารงานงบประมาณ 

1 โครงการกํากับ ดูแลคาใชจาย คา

สาธารณูปโภค 
70,000 

ชําระคาสาธารณูปโภค 
ตลอดปการศึกษา 

 

2 โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
40,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

3 โครงการพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี

และพัสดุ 
2,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

4 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 500 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

5 โครงการพัฒนาการดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจําป 
2,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
20,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการ

อบรมพัฒนาคร ู
ตลอดปการศึกษา 

 

2 โครงการสรางขวัญกําลังใจ 3,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

3 โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน SBM 
2,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

งานบริหารท่ัวไป 

1 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
20,000 

จัดซื้อจัดจางซอมแซมอาคาร

สถานท่ี วัสดุและอุปกรณ 
ตลอดปการศึกษา 

 

2 โครงการสานสัมพันธชุมชน 1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ รายการจัดซ้ือจัดจาง 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ลูกเสือ-เนตรนารี 

15,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา จัดจาง

ในการอยูคายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี 

 

 

ตลอดปการศึกษา 

 

4 โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

ศักยภาพดานรางกายและจิตใจ 
11,000 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ดานกีฬา 
ตลอดปการศึกษา 

 

5 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
30,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา จัดจาง

ในการทัศนศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

6 โครงการสภานักเรียนโรงเรียนนิกร

ราษฎรบํารุงวิทย 
1,000 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัด

การศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

7 โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
1,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

8 โครงการอาหารกลางวัน 1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

9 โครงการอาหารเสริม (นม) 500 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

10 โครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา 3,500 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

11 โครงการประชุมผูปกครอง 1,500 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

12 โครงการสงเสริมและพัฒนาการใช

หองสมุด 
500 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรทาง

การศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

13 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
3,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

14 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 
2,000 

จัดซื้อเมล็ดพันธ อุปกรณใน

การจัดการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 

15 โครงการพัฒนาระบบธุรการ 1,000 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตลอดปการศึกษา  

16 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย สรางสุข

นิสัยท่ีดี 
1,000 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จัดซื้อ

เวชภัณฑยาในหองพยาบาล 
ตลอดปการศึกษา 

 

17 โครงการสงเสริมพัฒนาการทางดาน

สังคมของเด็กปฐมวัย 
500 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

18 โครงการจัดสภาพแวดลอม และส่ือการ

เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
5,000 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

19 โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

ระดับปฐมวัย 
500 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาในการทํา

กิจกรรมตางๆ 
ตลอดปการศึกษา 

 

 


