
 

 

 

 

 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

........................................ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า 
“ให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ   ณ   วันที่     ๑    ตุลาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                            (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๑ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3,000.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 
๒๐๒,๓๒๑.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

๗๘๐๗.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เงินงบประมาณ  

๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

๒๐,๐๕๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๒๐,๐๐๐,.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๖ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๒๑,๐๑๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

  
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ.........  ............................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๗ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ เงินงบประมาณ  
๘ โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๓๖,๑๔๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๙ โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๒๐,๐๐๐.๐๐ มกราคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๐ โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 

๑๕,๐๐๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  

๑,๘๐๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ เงินงบประมาณ  

๑๒ โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ๕,๐๐๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
  
 
ลายมือชื่อ....... ................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๑๓ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

๓๒,๓๒๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๔ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๖๕๐.๐๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๕ โครงการธนาคารโรงเรียน ๒๑,๗๐๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๑๖ โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 10,705.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๑๗ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒๔,๑๓๒.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๑๘ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
๑๙,๘๓๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๑๙ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
สัมพันธ์ชุมชน 

52,400.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๐ โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

21,870.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
เร่งด่วน  สพฐ. 

210,000.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๒ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริการ
สื่อเทคโนโลยี 

๒๘๑,๒๐๐.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๓ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

305,750.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาล 
จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

108,000.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ............... ......................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๒๕ โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 942,492.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๒๖ โครงการครูและบุคลากรสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
607,972.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 
แบบมีส่วนร่วม 

882,526.๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

  
 
ลายมือชื่อ.................... ...................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ............................................. ........ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

........................................ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า 
“ให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ   ณ   วันที่     ๑    กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 
 
                                                                            (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 

 



 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๑ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๒๙,๒๙๓.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 
๑๐๓,๔๒๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓ โครงการธนาคารโรงเรียน ๑๕,๕๗๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๔ โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ๑๖๒,๑๕๕.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๓,๑๖๗,๕๓๖.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๖ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๒๐,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ............... ......................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๗ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๙,๕๕๕.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๘ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๗๙,๘๔๕.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๙ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๖๔,๙๕๖.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๐ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

๔๐,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑๗,๙๖๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 



 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๑๓ โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘,๗๗๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๔ โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๒๐,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๕ โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 

๑๕,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๑๖ โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ๖,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๑๗ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ๕๕,๕๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๑๘ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
๖๘,๓๖๕.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๑๙ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

๑๕๔,๗๙๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๐ โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๒,๓๖๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  

๓,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๒ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

๑๐,๕๘๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๓ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ" 

๑๐,๙๙๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๔ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(DLIT) 

๑๐,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ............... ......................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 



 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๒๕ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๘๐,๐๔๕.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๒๖ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ

สัมพันธ์ชุมชน 
๗๗,๘๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๗ โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

๒๐,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๘ โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

๓๕,๘๘๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๙ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริการ
สื่อเทคโนโลยี 

๒๘๙,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓๐ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๕,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ............... ......................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๒๕ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๘๐,๐๔๕.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๒๖ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ

สัมพันธ์ชุมชน 
๗๗,๘๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๗ โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

๒๐,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๘ โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

๓๕,๘๘๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๒๙ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริการ
สื่อเทคโนโลยี 

๒๘๙,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓๐ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๕,๐๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
  
 
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้จัดท า                           ลายมือชื่อ............... ......................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายภานุพันธ์   ภักดี)                                                             (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๓๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๖๕๐.๐๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
เร่งด่วน  สพฐ. 

๑๒๕,๕๘๘.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓๓ โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ๘๘๒,๙๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
๓๔ โครงการครูและบุคลากรสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
๗๒๘,๐๔๘.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  

๙๒๔,๗๑๒.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓๖ โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔๙๑,๖๙๖.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
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                 หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่า 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

๓๗ โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

๑๗๒,๙๐๐.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  

๓๘ การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

๒๔,๖๙๕.๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ เงินงบประมาณ  
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