
 
 

แผนการจัดซ้ือจัดจาง  

ประจำปงบประมาณ 2564   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)  
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

 

 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
ท่ี         326/2563     วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
เรื่อง     แผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ 2564   
 
เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ใหหนวยงาน
ของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปและประกาศเปดเผยในระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชกีลาง
และหนวยงานของรัฐ  ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปด
ประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 
 ขอพิจารณา/ระเบียบ  
 1. โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม) ไดจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำป
งบประมาณ 2564 แลวเสร็จ รวมงบประมาณท้ังสิ้น บาท ดังนี้  
  1.1 กลุมบริหารงานวิชาการ  วงเงินงบประมาณ   194,000 บาท 
  1.2 กลุมบริหารงานบุคคล   วงเงินงบประมาณ     40,000 บาท  
  1.3 กลุมบรหิารงบประมาณ  วงเงินงบประมาณ   130,000 บาท  
  1.4 กลุมบรหิารงานท่ัวไป   วงเงินงบประมาณ   103,675 บาท  
 2. เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 
11 “ใหโรงเรียนของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปและประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน” และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 สวนท่ี 5 การจัดทำแผนการ
จัดซ้ือหรือจาง ขอ11 “เม่ือหนวยงานของรัฐ ไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีไดจะใชในการจัดซ้ือหรือ
จางจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูมีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแลวใหเจาหนาท่ีท่ีหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปเสนอหัวหนาหนวยงานภาครัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ”  
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
      
      ลงชื่อ…………………………………..  
           (นางสาวสุภัทรา  พรมสร)  
 
    -อนุญาต  
      ลงชื่อ………………………………….  
               (นายวิสิต  สธุรรม)  
                                             ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎประสิทธิ์วิทยาคม) 

   



แผนการจัดซื้อหรือจางประจำปงบประมาณ 2564  

โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)  ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 

1. โครงการวัสดุ

การศึกษาฝกสอนสอบ 

(อ.2 – ม.3) 

 

70,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

2. โครงการพัฒนา

แหลงเรียนรู สื่อ 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

 

 

40,000 

 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

3. โครงการพัฒนา

หองสมุด 

2,000 ตลอดปงบประมาณ  

4. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

20,000 ตลอดปงบประมาณ  

5. โครงการสงเสริม

ความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

 

15,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

 



แผนการจัดซื้อหรือจางประจำปงบประมาณ 2564  

โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)  ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 

6. โครงการพัฒนา

ระบบงานทะเบียนวัดผล

และประเมินผล 

 

7,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

7. โครงการกีฬา 20,000 ตลอดปงบประมาณ  

8. โครงการจัด

หองเรียนมาตรฐานและ

พัฒนาระบบ 5ส 

15,000  

ตลอดปงบประมาณ 

 

9. โครงการวันสำคัญ 5,000 ตลอดปงบประมาณ  

กลุม

บริหารงาน

บุคคล 

10. โครงการสงเสริม

และพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากร 

 

 

30,000 

 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

11. โครงการทัศน

ศึกษาแหลงเรียนรู 

สงเสริมขวัญกำลังใจครู

และบคุลากร 

 

10,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

 



แผนการจัดซื้อหรือจางประจำปงบประมาณ 2564  

โรงเรียนบานหนองมดแดง (ราษฎรประสิทธิ์วิทยาคม)  ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 

กลุม

บริหารงาน

งบประมาณ 

12. โครงการจัดซ้ือวัสดุ 

ครุภณัฑ 

 

80,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

13. โครงการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค 

 

50,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

กลุม

บริหารงาน

ท่ัวไป 

14. โครงการซอมแซม

อาคารสถานท่ีและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

40,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

15. โครงการซอมแซม

ครุภณัฑ 

9,460 ตลอดปงบประมาณ  

16. โครงการพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนเทศ 

 

20,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

17. โครงการสงเสริม

สุขภาพอนามัยเด็ก

เรียน 

 

16,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 

 

18. โครงการสงเสริม

ระบบประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

5,000 

 

ตลอดปงบประมาณ 
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