
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จ้างท าบัญชีค าพ้ืนฐาน 1,855 เล่ม 7,000 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 รายได้สถานศึกษา

2 จัดซ้ือส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรม 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าฉากไทยทอล์กโชว์ 1 รายการ 5,700 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท าเคร่ืองมือแบบทดสอบRT 1 รายการ 8,000 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 รายได้สถานศึกษา

6 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท าเคร่ืองมือแบบทดสอบNT 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 รายได้สถานศึกษา

33,700.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แหล่งเงินรายการพัสดุท่ี
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)

รวมจ านวนเงิน

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลาดนัดนักคิด 1 รายการ 5,330 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าทดสอบความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ คลินิกคณิตศาสตร์ 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

17,330.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม) วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติการทดลอง และ

น าเสนอโครงงาน/ผลการทดลอง
1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าวัสดุฝึกซ้อม แข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ 5,740 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ (อพวช.) 1 รายการ 16,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

26,740.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม) วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564
ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม PTS on Air 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

1
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก เสริมความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดค่าย English Camp 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ Cinese Camp 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับสอนซ่อมเสริม 1 รายการ 3,510 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าส่ือการเรียนการสอน 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

24,510.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน)

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)
1 ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2

ค่าวัสดุฝึกซ้อม แข่งขันความสามารถด้านสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 รายการ 4,800 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 รายได้สถานศึกษา

8,800.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 วัสดุอุปกรณ์ งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 1 รายการ 2,850 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าวัสดุฝึกในการเรียนการสอนแบบโครงงาน 2 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

10,850.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน(ทัศนศิลป์) 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฝึกซ้อม แข่งขันทางศิลปะ

(ทัศนศิลป์)
1 รายการ 10,020 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดค่ายนักคิดศิลป์สร้างสรรค์ 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4
จัดซ้ือเคร่ืองประดับการแสดงเบ็ดเตล็ดและ

เคร่ืองส าอางค์
1 รายการ 23,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติการแข่งขัน(ดนตรีไทย) 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

6 จ้างเหมาก้ันห้องเรียน 1 รายการ 20,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

7 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ2 1 รายการ 30,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

107,020.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมกีฬาสี ปมธ. เกมส์

ต้านยาเสพติด
1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3
ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมกีฬาภายนอกเพ่ือความเป็น

เลิศ
1 รายการ 3,740 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 รายได้สถานศึกษา

10,740.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมชมรม 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 จัดซ้ือค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมแนะแนว 1 รายการ 2,600 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ICT 1 รายการ 13,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 ค่าวัสดุฝึกกิจกรรมคุณธรรม 1 รายการ 13,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเข้าชม กิจกรรมทัศนศึกษา 1 รายการ 30,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2564 รายได้สถานศึกษา

6
ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนทางไกลใน

สถานการณ์ COVID-19
1 รายการ 150,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสภานักเรียน 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

8

215,600.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการพัฒนาผู้เรียน

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือเอกสารประจ าช้ันเรียน 1 รายการ 25,460 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

25,460.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จ้างเหมารสบัสปรับอากาศ (Field Trip) 6 คัน 10,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าบัตรเข้าชม (Field Trip) ป.1-6 327 คน 20,700 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (Field Trip) 1 รายการ 21,300 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล Learning by 

project
1 รายการ 2,100 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 รายได้สถานศึกษา

5

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล English Day 

Camp 2 รายการ 20,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 รายได้สถานศึกษา

6 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ English Camp 3 คัน 18,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 รายได้สถานศึกษา

7

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล กิจกรรม English 

Camp 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 รายได้สถานศึกษา

10 ค่าวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การแข่งขัน 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 รายได้สถานศึกษา

104,100.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการ English  Program

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจรรม Project แต่ละห้องเรียน 1 รายการ 24,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจรรม Day  Camp ป.1- ป.3 1 รายการ 25,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ English Camp ป.4 2 คัน 10,450 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และของราวัลกิจกรรม English 

field Camp ป.4
1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ English Camp ป.5-6 4  คัน 15,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

6 ค่าวัสดุอุปกร์ กิจกรรม English Camp ป.5-6 1 รายการ 40,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

124,450.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการ Intensive  English  Program

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล กิจกรรมเปิดบ้าน

วิชาการ (Open House)
1 รายการ 85,220 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2564 รายได้สถานศึกษา

85,220.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพดานวิชาการ

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม STEAM ศึกษา 1 รายการ 500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน(นาฏศิลป์) 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน(ทัศนศิลป์) 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน(ดนตรี) 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน(กีฬา) 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรมหน้าท่ีพลเมือง 1 รายการ 580 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5,080.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการ ขับเคล่ือนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือส่ือ และนังสือตามหมวดหมู่ 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 วัสดุอุปกรณ์ ท าป้ายนิเทศ บอร์ดในห้องสมุด 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 จัดซ้ือของรางวัล สัปดาห์ห้องสมุด 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

10,000.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 4 ดี

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 วัสดุอุปกรณ์จัดท าเอกสาร 289 ชุด 20,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1 รายการ 5,600 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

25,600.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถสู่การศึกษาต่อ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ืออุปกรณ์การเกษตร 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 1 รายการ 2,830 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมอาชีพดีมีอนาคต 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 วัสดุอุปกรณ์ ท าสวนสมุนไพร 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

14,830.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือ 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จัดงานวันวชิราวุธ 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 รายการ 61,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 รายได้สถานศึกษา

4

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล วันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 1 รายการ 17,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล วันคริสต์มาส 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2565 รายได้สถานศึกษา

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล วันตรุษจีน 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2565 รายได้สถานศึกษา

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และไวน้ิว วันแม่แห่งชาติ 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา 2 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม วันพระบรมราช 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
10

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม วันคล้ายวัน

สวรรคต และวันพ่อแห่งชาติ 1 รายการ 2,380 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

111,380.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ    โครงการวันส าคัญ

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือหนังสือสวดมนต์ และวัสดุอ่ืนๆ 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

1,000.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จ้างเหมาปรับปรุงภายในศูนย์การเรียนรู้ 1 รายการ 80,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 จัดซ้ือ แท็บเล็ตพีซี และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 1 รายการ 100,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 จัดซ้ือตัวต่อเสริมจินตนาการ (LEGO) 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 วัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประจ าสัปด์/เดือน ของนักเรียน 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และแฟ้มสะสมงาน 1 รายการ 4,510 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

194,510.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม 1 รายการ 15,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2
วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม One Teacher One 

Innovation
 1 รายการ 17,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3

วัสดุอุปกรณ์และเหรียญรางวัล กิจกรรม Little 

Innovation 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 วัสดุอุปกรณ์ จัดท ารูปเล่ม 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2564 รายได้สถานศึกษา

5 วัสดุอุปกรณ์สร้างนวัตกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 รายการ 10600 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

6 วัสดุอุปกรณ์ จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 รายการ 20,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2564 รายได้สถานศึกษา

77,600.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมทางการศึกษา

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ส่งเสริมความสามารถ

ด้านคุณภาพผู้เรียน
1 รายการ 5,780 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน

คุณภาพครู
1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2 รายการ 100,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

110,780.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 วัสดุอุปกรณ์ พัฒนาห้องเรียน 1 รายการ 6,560 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 วัสดุอุปกรณ์ จัดท าใบประกาศ และรางวัล 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2565 รายได้สถานศึกษา

7,560.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการห้องเรียนยกก าลังสอง

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือส่ือการสอนวิชาลูกเสือ 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 เงินอุดหนุน

2 ค่าวัสดุฝึก กิจกรรม DAY CAMP ป.4-6 934 คน 2,500 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 เงินอุดหนุน

3 ค่าวัสดุฝึก กิจกรรม DAY CAMP ป.1-3 920 คน 2,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 เงินอุดหนุน

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 1 รายการ 1,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 เงินอุดหนุน

5 ค่าวัสดุฝึก จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือหน่วยพิเศษ 1 รายการ 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 เงินอุดหนุน

13,000.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1 รายการ 1,300 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

1,300.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานวิชาการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร  ว่องสุนทร) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าจ้างครู 6 คน 1,080,000 คัดเลือก พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 เงินสมทบประกันสังคม 6 คน 72,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าจ้างบุคลากร 3 คน 138,000 คัดเลือก พฤษภาคม 2566 รายได้สถานศึกษา

4 เงินสมทบประกันสังคม 3 คน 21,600 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2567 รายได้สถานศึกษา

5 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด(รายวัน) 9 คน 762,150 คัดเลือก พฤษภาคม 2568 รายได้สถานศึกษา

6 เงินสมทบประกันสังคม 9 คน 39,140 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2569 รายได้สถานศึกษา
7 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด(รายเดือน) 1 คน 108,000 คัดเลือก พฤษภาคม 2570 รายได้สถานศึกษา
8 เงินสมทบประกันสังคม 1 คน 5,400 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2571 รายได้สถานศึกษา
9 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน 106,400 คัดเลือก พฤษภาคม 2572 รายได้สถานศึกษา

10 เงินสมทบประกันสังคม 2 คน 26,470 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2573 รายได้สถานศึกษา

2,359,160.00       
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล   โครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
(นางสาวรจุรัิตน ์ ธนดลชยากร)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย์)

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางสาวจันทิมา  ชารีธรรม)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและบุคลากร

ตามนโยบายหรือจุดเน้นพัฒนาท้ังภายในและ

ภายนอก
1 ปีการศึกษา 300,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา
2 รายการ 46,160 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ช้ัน  2 คัน 63,200 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน 1 รายการ 121,485 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 วัสดุอุปกรณ์ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

รายได้สถานศึกษา

535,845.00          รายได้สถานศึกษา
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โครงการพัฒนาครูท้ังระบบ

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย์) วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย)์

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
(นางสาวรจุรัิตน ์ ธนดลชยากร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ปีการศึกษา 2,000 เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ช้ัน 2 คัน 37,000 เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564 รายได้สถานศึกษา

3 กิจกรรมถอดประสบการณ์ 1 รายการ 47,710 เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564 รายได้สถานศึกษา

86,710.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โครงการยกย่ิงเชิดชูเกียรติ

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย)์

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย)์

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
(นางสาวรจุรัิตน ์ ธนดลชยากร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 กิจกรรมประชุมครูประจ าเดือน 91 คน 8,080 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

8,080.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โครงการปฏิคมและประชุมประจ าเดือน

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย)์

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย)์

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
(นางสาวรจุรัิตน ์ ธนดลชยากร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 4 รายการ 1,572,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 เงินอุดหนุน

2 วัสดุส าหรับท าส่ือการจัดการเรียนการสอน 1 ปีการศึกษา 1,500,000 ตามระเบียบ พฤษภาคม 2564 เงินอุดหนุน

3 ค่าใช้จ่ายงานยานพาหนะ 1 ปีการศึกษา 145,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 เงินอุดหนุน

4 ค่าใช้จ่ายจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 28 คน 17,570,180 คัดเลือก พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 จ้างเหมาจัดการเรียนการสอน STEAM Education 1,852 คน 1,563,200 คัดเลือก พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

6 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ICT 1 ปีการศึกษา 100,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

7 0

9

10

22,450,380.00     
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน งบประมาณ  โครงการบริหารจัดการงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
(นายปรัชญา  เที่ยงออน)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางสาวยุวภรณ์  แสนจ าหน่าย)

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย)์



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องพยาบาล 1 ปีการศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคระบาด 1 รายการ 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3  กิจกรรม อย. น้อย 1 รายการ 10,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

34,000.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

(นางสาวยุวภรณ์  แสนจ าหน่าย) วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์) ลงชื่อ......................................................

(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วม 1 รายการ 500,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารโดม 1 รายการ 200,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
3 ซ่อมเคร่ืองกรองน้ าและป๊ัมน้ าบนช้ันดาดฟ้า 1 รายการ 154,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
4 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบ าบัดน้ าเสีย และท่อระบายน้ า 1 รายการ 170,900 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
5 ต่อเติมซุ้มพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 1 รายการ 233,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
6 จ้างเหมาต่อเติมเวที และปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืน 1 รายการ 500,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
7 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ1 ปีการศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
8 จ้างเหมาปรับปรุงซุ่มแซมโรงอาหาร 1 รายการ 150,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
9 ต่อเติมศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพ 1 รายการ 500,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
10 ปรับปรุงต่อเติมประตูทางเข้าโรงเรียน 1 รายการ 100,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา
11 ต่อเติมก้ันระเบียงกันสาดช้ัน2 และ 3 อาคาร 1 รายการ 100,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2,657,900.00       
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีระบบสาธารณูปโภค

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ)์

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1
วัสดุอุปกรณ์ จัดท าเอกสารแผ่นพับ เอกสารคู่มือ

นักเรียน แผ่นป้ายไวนิล
1 ปีการศึกษา 8,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

8,500.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โครงการ การรับนักเรียน

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ)์

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 2 เคร่ือง 50,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 วัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ 1 ปีการศึกษา 20,570 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซด์ 1 ปีการศึกษา 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

74,570.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1
วัสดุอุปกรณ์ เอกสารส าหรับ กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา
1 ปีการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2

วัสดุอุปกรณ์ เอกสารส าหรับ กิจกรรมประชุม

เครือข่ายผู้ปกครอง 2 ปีการศึกษา 7,640 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

17,640.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ืออุปกรณ์น้ ายาฆ่าเช้ือ แอลกอฮอล์ อ่ืนฯ 1 ปีการศึกษา 7,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 1 ปีการศึกษา 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3 จัดซ้ืออุปกรณ์ล้างมือ 1 ปีการศึกษา 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

4 จัดซ้ืออุปกรณ์ฉากก้ันโรงอาหาร 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

5 วัสดุอุปกรณ์ท าป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคระบาด 1 ปีการศึกษา 3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

6 จัดซ้ือแมสก์ เฟสชิว 1 รายการ 7,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

7

8

9

24,000.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดท าเอกสาร นักเรียนรายบุคคล 1 ปีการศึกษา 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา และป้องกัน 1 ปีการศึกษา 4,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

8,500.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ)์

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมธนาคารขยะ 1 รายการ 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2

วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดกิจกรรม Big Clening

 Day 1 ปีการศึกษา 3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

3
วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ

เหลือใช้
1 ปีการศึกษา 2,359 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

10,359.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บรารท่ัวไป  โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมดี (PTS Smart School)

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมถนนปลอดภัย 1 ปีการศึกษา 4,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

2 วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 1 ปีการศึกษา 7,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

11,000.00           
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1
ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดบอร์ด และเดินรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด
1 ปีการศึกษา 1,250 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

1,250.00             
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

1 จัดซ้ือ จอ LED พร้อมติดต้ัง 1 รายการ 156,920 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2564 รายได้สถานศึกษา

156,920.00          
ตรวจสอบถูกต้อง เห็นชอบ

อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โครงการติดต้ังระบบจอภาพวามละเอียดสูง ณ ห้องประชุมประถมบงกช

ท่ี รายการพัสดุ
จ านวน  

(หน่วยนับ)
จ านวนเงิน  (บาท)

วิธีการ  (จัดซ้ือ/

จัดจ้าง)
แหล่งเงิน

รวมจ านวนเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

ลงชื่อ......................................................
(นางกาญจนา  คล้ายพุฒ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม  2564

(นายเดชณรงค์  โสนิกร)

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้วไป
(นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์)

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นายเดชณรงค์  โสนิกร)



วันที่ 1 พฤษภาคม  2564(นายเดชณรงค์  โสนิกร)


