
                                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ 
ที่...................................................................วนัที่  30  กนัยายน  2564   
เร่ือง   การท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2565 
   
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ 
   

  ตามที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพสัดุได้ด าเนินการท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2565 เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการและพฒันาตามโครงการภายในโรงเรียน  โดยด าเนินการ  ตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 (รายละเอียดดงัแนบ)  ดงัน้ี 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
       (ลงช่ือ)                                           เจา้หนา้ที่ 
                         (นางสาวศุภิสราย ์ มัน่คง) 
                     ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวดัธรรมศาลา ฯ 
 
 

(ลงช่ือ)                                               หัวหนา้เจา้หนา้ที่ 
                        (นางสาวภคณัท  เงินทองดี) 

                ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนวดัธรรมศาลา ฯ  
 
  ทราบ/ด าเนินการตามแผนจดัซ้ือจดัจา้งได ้
 

(ลงช่ือ)                                            
                              (นายสมบูรณ์  บุญธรรม) 

                        ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมศาลา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานวิชาการ ระดับก่อนประถม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 14,400 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

2 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

 วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 16,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

3 

โครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่
ธรรมะ  รู้ประหยัดและ
พอเพียง  
 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 3,800 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

4 
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 6,600 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

5 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
  

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 9,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานวิชาการ ระดับก่อนประถม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 

โครงการกำกับนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 
 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 1,900 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

7 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัย 

 
วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 3,800 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

8 

โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 
 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 54,840 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

9 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองระดับปฐมวัย 
 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 5,800 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

10 
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 1,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานวิชาการ ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาวิชาการ              

 

1.1กิจกรรมจัดหาวัสดุ
บริหารงานวิชาการและ
บริหารงานบุคคล 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 21,500 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 

1.2กิจกรรมจัดหาวัสดุสื่อเพื่อ
การเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 61,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
1.3กิจกรรมจัดหาวัสดุ สื่อเพื่อ
การเรียนการสอนระดับมัธยม วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 45,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 

1.4กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ระดับประถมและมัธยม 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 35,500 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
1.5กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 21,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานวิชาการ ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1.6กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการจบ
การศึกษาภาคบังคับและจบ 
ป.6 ปีการศึกษา 2565 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 20,500 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 

1.7กิจกรรมจัดทำระบบ
ประกันคุณภาพภารในตาม
ระเบียบการทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียน/การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ/รายงานการ
ประเมินตนเองและรายงาน
โครงการ 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 20,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
1.8กิจกรรมแข่งขันวิชาการ
นักเรียนทุกระดับ วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 87,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
1.9กิจกรรมแสดงผลงานและ
จัดนิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 18,240 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานวิชาการ ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชา
หลัก 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 76,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

3. 

โครงการนิเทศภายใน กำกับ 
ติดตาม ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 5,500 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

4. 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และทักษะอาชีพ วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 56,600 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

5. 
โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 18,500 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

6. 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
พิเศษเรียนร่วม วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 

 

 

5,800 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานวิชาการ ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการห้องสมุด 3 ดี วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 43,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

8. 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 8,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

9. 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 26,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

10 โครงการหุ่นยนต์ 2565 วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 60,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานบริหารบุคคล ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

โครงการจ้างบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา(ต่อเน่ือง) 4 คน 
 

ค่าจ้างบคุลากร เฉพาะเจาะจง 0 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

2 

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 

 
วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 62,200 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

3 
โครงการสร้างขวัญและ
กำลังใจครูและบคุลากร วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 0 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

  
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานงบประมาณ ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่

ต้องจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

โครงการพัฒนางานงบประมาณ
และบริหารทั่วไป 
1.1กจิกรรมจัดหาวัสดุใช้ในงาน
งบประมาณและบริหารทั่วไป 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 62,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 

1.2โครงการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,
โทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,ค่าขยะ) 

ค่า
สาธารณูปโภค 

- 

 
 

340,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานบริหารทั่วไป ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่

ต้องจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปรับปรงุซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่              

 

 
1.1กิจกรรมจัดซื้อวัสดุทำความ
สะอาดห้องเรียนครุภัณฑ์และ
บริเวณต่าง ๆ 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 76,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 

1.2กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
และครุภัณฑไ์ฟฟ้า ประปา
โรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 124,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

2 
โครงการสานสัมพันธ์บ้านชุมชน
โรงเรียน วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 5,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

3 
โครงการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 17,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานบริหารทั่วไป ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่

ต้องจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 8,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 55,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

6. 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 2,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

7. 
โครงการบริหารจัดการขยะโดย
ใช้หลัก3RS วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 15,000 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 
 



แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แผนงานบริหารทั่วไป ประถม-มัธยม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
รายการที่

ต้องจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ
กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน 

วัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 15,500 

1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง             

2.บันทึกขอซื้อขอจ้าง             

3.จัดทำสัญญา             

4.กำหนดแล้วเสร็จ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


