
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน  

พร้อม 
ไม ่

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

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- วสัดกุารศึกษา 
-ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

1 ชุด 100,000 100,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
 

- วสัดอุปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์
- วสัดกุารศึกษา 

1 ชุด 20,000 20,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการห้องสมุด
โรงเรียน 

- หนงัสือ 
-ของรางวัล 

1 ชุด 8,000 8,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสง่เสริมนิสัย
รักการอ่าน 
 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 3,000 3,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 

- วสัดกุารศึกษา 

- ค่าปรบัปรุง 
ภูมิทศัน ์

1 ชุด 100,000 100,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 

            



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 

พร้อม 
ไม ่

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

โครงการนิเทศภายใน - วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 2,000 2,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
อย่างย่ังยืน 

- ค่าพันธ์ุไม้ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และซ่อมแซม 

1 ชุด 20,000 20,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการพัฒนาเด็ก
พิเศษเรียนร่วม 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 2,000 2,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ระดับปฐมวัย 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ นักเรียน
ระดับชั้น ป.1-3 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสง่เสริม
ทักษะและพัฒนา
ผู้เรียน ของนักเรียน 
ช่วงชั้นที่ 2 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 

พร้อม 
ไม ่

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

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้เรียนช่วง
ชั้นที่ 3 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสง่เสริม
ทักษะทางด้านดนตรี 

- อปุกรณด์นตรี 
- กิจกรรมเขา้ค่าย
ดนตรี 

1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสง่เสริม
ทักษะทางด้าน
นาฏศิลป ์

- กิจกรรมเขา้ค่าย
นาฏศิลป ์
- วสัด/ุอปุกรณ์
เครื่องส าอาง 
- ชุดการแสดง 
 

1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 20,000 20,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการโรงเรียน
สุจริต 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 30,800 30,800   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 
 
 

            



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 

พร้อม 
ไม ่

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

โครงการCoding and 
Robotics (หุ่นยนต์) 

- วสัดอุปุกรณ ์ 
Coding and 
Robotics 
- อบรม  Coding 
and Robotics 
- เข้าร่วมการแข่งขัน  
Coding and 
Robotics 

1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนบ้าน
ทุ่งหินโคน 

- ค่าสนบัสนนุการ
อบรม/ประชุม 
สมันา ในโอกาส
ต่างๆ 
- กิจกรรมศึกษาดู
งาน 
- กิจกรรมเสริมสร้าง
กำลังใจบคุลากร 
- กิจกรรมปรับปรุง
งานบุคลากร 

1 ชุด 40,000 40,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ(ค่า
สาธารณูปโภค) 

- วสัดกุารศึกษา 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- การจ่ายเงินตามท่ี
โครงการต่างๆอนุมัติ 

1 ชุด 250,000 250,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 

พร้อม 
ไม ่

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

โครงการสง่เสริม
ประชาธิปไตย 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 5,000 5,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสง่เสริม
สุขภาพ 

- เวชภณัฑโ์รงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริม
ทนัตสขุภาพ 

1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการสวัสดิการ
ร้านค้า 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 2,000 2,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการโรงเรียนสี
ขาว 

- กิจกรรมรณรงค ์
 - กิจกรรมป้องกัน
และการเฝ้าระวัง 
- กิจกรรมสง่เสริม
และพัฒนานักเรียน 

1 ชุด 6,000 6,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

 โครงการสานสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชน 

- วสัดกุารศึกษา 
- กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง 

1 ชุด 3,000 3,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการกีฬาและ
นันทนาการ 

- กิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาภายใน 
 

1 ชุด 30,000 30,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 

พร้อม 
ไม ่

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

 - กิจกรรมการ
แข่งขนักีฬากลุ่ม
เครือข่ายสระขวญั 

 

                  

โครงการอาหาร
กลางวัน 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 2,000 2,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สํานักงาน 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 60,000 60,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการส้วมสุขสันต์ - วสัดอุปุกรณก์าร
ท าความสะอาด
หอ้งสว้ม 

1 ชุด 10,000 10,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการอาคาร
สถานที่ 

- ค่าปรบัปรุงภูมิ
ทศัน ์

- ค่าซ่อมแซม
อาคาร 

1 ชุด 84,900 84,900   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการออมทรัพย์
นักเรียน 

- วสัดกุารศึกษา 1 ชุด 2,000 2,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 

พร้อม 
ไม ่

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

โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนและ
ขาดแคลน  
( ปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน) 

- ค่าอาหารใหก้ับ
นกัเรียนมธัยม 
- ค่าพาหนะ
นกัเรียนห่างไกล 
- ชุดพละและ
กระเป๋านกัเรียน 
 

1 ชุด 200,000 200,000   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

- ค่าหนงัสือเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่าอปุกรณก์าร
เรียน 
 

1 ชุด 531,873 531,873   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            

โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมพฒันา
วิชาการ 
- กิจกรรมคณุธรรม
จริยธรรม 
- บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ
คอมพิวเตอร ์
 
 

1 ชุด 225,080 225,080   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

 

 

 

ลงซื่อ........................................................รับรองฃอ้ยูล 
  ( นายชาญชัย    ยืนยง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

รายการที่ต้อง 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย 
(หน่วย) 

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2563 

วงเงินท่ี 
ไต้รับอนุมัติ 

ส่วนการรายงาน 
ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 

พร้อม 
ไม ่

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

โครงการบริหารจัดการ 
(สภาพคล่อง) 

  64,300 64,300   1.กำหนดรูปแบบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 

            


