
 

ค ำน ำ 
 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย           
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  โรงเรียนวัดแค ได้ท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างข้ึนเพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินการการ 
จัดซื้อจัดจ้างของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย 
ความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
 ในนามงานพัสดุ โรงเรียนวัดแค ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวม 
ข้อมูล แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
         
 
 
        นางสาวกัลยกร   บุญญะวัตร 
              หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 



แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรวิชำกำร (๗๖,๕๐๐) 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓๑,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑.๑ กิจกรรมลูกรักนักอ่าน  ๔,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑.๒ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  ๔,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑.๓ กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมวิชาการ  ๑๐,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑.๔ กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็ก

พิเศษ 
 

๓,๐๐๐ 
 

พ.ค. – ก.ย. ๖๒ 
 

เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๑.๕ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน  ๔,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑.๖ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  ๖,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

  
                                                      -  เห็นชอบ  

 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 

               (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                             (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                       หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค   
         
 
 



           แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรวิชำกำร  
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๒.๑ กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ๓,๐๐๐.๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 ๔,๐๐๐ 

พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒.๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  ๓,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑๕,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๕,๐๐๐ 
พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๓.๒ กิจกรรมออมเพ่ือชีวิต  ๑,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๓.๓ กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง  ๔,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๓.๔ กิจกรรมธนาคารขยะ  ๕,๐๐๐   

  

 -  เห็นชอบ 
 

ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 
               (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                             (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                       หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค  



แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรวิชำกำร  
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๔ โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ๑,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๕ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๖ โครงการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ๑๐,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๗ โครงการวันส าคัญ ๘,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๘ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๙ โครงการโรงเรียนสุจริต ๕๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
รวม ๗๖,๕๐๐    

 
 -  เห็นชอบ 
 
 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 

             (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                               (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค   

        
 



    แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรบุคคล (๔๗,๑๒๕) 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๑๐ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ๔๗,๑๒๕  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๐.๑ กิจกรรมศึกษาดูงาน  ๓๒,๑๒๕ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๐.๒ กิจกรรมอบรมพัฒนาตน  ๑๐,๐๐๐ พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๐.๓ กิจกรรมประเมินบุคลากร  ๒๕๐ พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๐.๔ กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ  ๔,๕๐๐ พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๐.๕ กิจกรรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ ใบประกอบวิชาชีพ  ๒๕๐ พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๑ โครงการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
งบบริษัทเคอรี่ 
ฟลาว มิลล์ 

 
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓ งบบริษัทเคอรี่ ฟลาว มิลล์ 

รวม ๔๗,๑๒๕    
 
 -  เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 

             (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                               (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค   

   
 



  แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรงบประมำณ (๙,๔๒๕) 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๑๒ โครงการจัดระบบการเงินและการบัญชี ๕๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๓ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์ ๕๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๔ โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ๘,๔๒๕  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

รวม ๙,๔๒๕    
 
 -  เห็นชอบ 
 
 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 

              (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                              (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค   

 
 
 
 
 



แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรทั่วไป (๒๘,๗๗๕) 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๑๕ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑,๕๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๖ โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ ๓๐๐๐  ม.ค. – มี.ค. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
๑๗ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๖,๙๒๔  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๑๗.๑ กิจกรรมค่ายคุณธรรม  ๕,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๑๗.๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ๑,๐๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๑๗.๓   กิจกรรมบันทึกความดี  ๑,๖๙๙ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๑๘ โครงการอาหารกลางวัน ๕๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๑๙ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๑,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๐ 
โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

๑๐,๓๕๑ 
 พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๒ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น 

  
                                                                                                                              -  เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 

             (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                               (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค   

 



แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรทั่วไป  
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๒๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานธุรการโรงเรียน ๒,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๑.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปฏิบัติงานของโรงเรียน  ๕๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๑.๒   กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  ๑,๕๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๑,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๒.๑ กิจกรรมประชุมครู  ๓๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๒.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ๓๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๒.๓ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ๔๐๐ พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๓ โครงการสหกรณ์โรงเรียน ๕๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

    ก.พ. ๖๒ – มี.ค. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

  
 -  เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 

              (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                              (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค   
 
 



แผนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงเรียนวัดแค ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

หน่วยงำน : งำนบริหำรทั่วไป  
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินรวม 
วงเงินที่จะจัดซื้อ 

จัดจ้างรายกิจกรรม 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง (เดือน/ปี) 

 

แหล่งของเงิน 

๒๔ โครงการโรงเรียนสีขาว ๑,๐๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๔.๑ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสวัสดิ
ภาพนักเรียน 

๕๐๐  
พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๔.๒ กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ๕๐๐  พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

๒๕ 
โครงการลูกเสือ เนตรนารี 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 พ.ค. – ก.ย. ๖๒ เงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 

รวม ๒๘,๗๗๕    
                     
                                                                                                                              -  เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย                                    ลงชื่อ    เจ้าหน้าที/่ผู้ได้รับมอบหมาย 

              (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                                                              (นางรัชดาวัลย์  ศรีสว้สดิ์) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแค   
 


