
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2565 ระหว่าง1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
 

แผนงาน/โครงการ 
รายการทีต่้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินที่
ได้รับอนุมัต ิ

ส่วนราชการ  
ขั้นตอน 

แผนปฏิบตัิการ 

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

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 11,000 11,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. จัดทำสัญญา             
4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารวิชาการ 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 11,000 11,000   1กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 
ค่ารถเดินทาง 

 120,000 120,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชั้น ป.1-6 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 32,000 32,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            



 
 
 

แผนงาน/โครงการ 

รายการทีต่้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินที่
ได้รับอนุมัต ิ

ส่วนราชการ  
ขั้นตอน 

แผนปฏิบตัิการ 

  

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

โครงการส่งเสริม
กระบวนการคิด 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 3,000 3,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 1,000 1,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. จัดทำสัญญา             
4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
พระพุทธศาสนา 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 16,500 16,500   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ (บูรณาการสู่
การมีรายได้ระหว่าง
เรียน) 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 2,000 2,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

 



 
 

แผนงาน/โครงการ 
รายการทีต่้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินที่
ได้รับอนุมัต ิ

ส่วนราชการ  
ขั้นตอน 

แผนปฏิบตัิการ 

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

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 70,000 70,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. จัดทำสัญญา             
4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สืบสานประเพณีไทย 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 3,000 3,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 1,000 1,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานโรงเรียน 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 15,000 15,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            



 

 
 

แผนงาน/โครงการ 
รายการทีต่้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินที่
ได้รับอนุมัต ิ

ส่วนราชการ  
ขั้นตอน 

แผนปฏิบตัิการ 

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

โครงการเสริมสร้าง
ความรักและศรัทธาใน
สถาบัน 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 4,200 4,200   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. จัดทำสัญญา             
4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ดี 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 18,500 18,500   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

           

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 
ค่าเดินทาง 

 50,000 50,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 1,000 1,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            



 

 
 

แผนงาน/โครงการ 
รายการทีต่้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินที่
ได้รับอนุมัต ิ

ส่วนราชการ  
ขั้นตอน 

แผนปฏิบตัิการ 

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

โครงการพระราชทาน 
“ธนาคารขยะ รี
ไซเคิล”สายใยแห่ง
ครอบครัว 

วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 1,000 1,000   1กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             

3. จัดทำสัญญา             

4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

โครงการตลาดนัด ท.ป. วัสดุสำนักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่าง ๆ 

 1,000 1,000   1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. จัดทำสัญญา             
4. กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 

            

 


