แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

จ้างทาบัญชีคาพื้นฐาน
จัดซื้อแฟ้ม
จัดซื้อสื่อ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1889 เล่ม
54 แฟ้ม
1 รายการ

5000
6480
9120

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563
กรกฏาคม 2563
มีนาคม 2564

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

20600

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็-อนุ
นชอบ
มัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
(นางกาญจนา
คล้ายพุ
ฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึ
กษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดค่ายคณิตศาสตร์
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดตลาดนัดนักคิด
ค่าจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การสอน

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ

12000
8000
60,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564
ธันวาคม2563
กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

80000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
่ 1 พฤษภาคม 2563
วัวันนทีที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

ค่าวัสดุฝึกซ้อม / วัสดุแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนรู้วิทยาการคานวณ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

30000

เฉพาะเจาะจง

ธันวาคม2563

รายได้สถานศึกษา

12 รายการ
1 รายการ

30000
50000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563
กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

110000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
ต
ั
-อนุมัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้คล้ายพุ
ายพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วันวันทีที่ ่.1...........................................................
พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ/ภำษำจีน)
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

ค่าของรางวัลนักเรียน
ค่าวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์
ค่าวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์สาหรับการ
สอนซ่อมเสริม

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563
กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

5,000

เฉพาะเจาะจง

มีนาคม 2564

รายได้สถานศึกษา

10000

-

-

-

2,500
2,500

100 ชิ้น
1 รายการ
1 รายการ

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

สื่อการสอน

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

10000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

10000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุ
ม
-อนุมัตัติ ิ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
่ 1 พฤษภาคม 2563
วัวันนทีที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

วัสดุอุปกรณ์ งานประดิษฐ์
วัสดุอุปกรณ์ งานเกษตร
ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพด้านงานเกษตร ด้าน
อาหาร งานธุรกิจ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ
1 รายการ

4000
4000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

3 รายการ

12000

เฉพาะเจาะจง

ธันวาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

20000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
1 พฤษภาคม 2563
วัวันนทีที่.่ ...........................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี-นำฏศิลป์)
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

เครื่องประดับการแสดงเบ็ดเตล็ด
เครื่องสาอาง
จ้างซ่อมบารุงเครื่องดนตรีไทย
จ้างซ่อมบารุงเครื่องดนตรีสากล

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

40000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

1 รายการ
1 รายการ

10000
10000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

60000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นชอบ
-อนุมัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

วัสดุ/อุปกรณ์ การแข่งขันศิลปะ
(ทัศนศิลป์)

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

2 รายการ

50000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

50000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
ต
ั
-อนุมัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

ค่าวัสดุอุปกรณ์

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

10000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

10000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
-อนุมัตัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร พัฒนำผู้เรียน
ที่

1
2
3
4
5

รำยกำรพัสดุ

กิจกรรมจัดซื้อสื่อการสอนลูกเสือ
สื่อสารสนเทศ
จัดซื้อสื่อ
วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน
วัสดุงานเปิดบ้านวิชาการ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

6 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ

206,690
75,160
30000
200000
112,740

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563
กรกฏาคม 2563
มีนาคม 2564
กรกฏาคม 2563
กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

624590

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
-อนุมมัตัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร English Program
ที่

รำยกำรพัสดุ

1
2
3
4

รถบัสปรับอากาศ Field Trip
บัตรเข้าชม Field Trip ป.1-6
วัสดุอุปกรณ์ จานวน 12 โครงงาน
ค่าของรางวัลLearning by Project
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และไวนิล English
Day Camp ป.1-3
รถบัสปรับอากาศ English Camp
ค่าจัดซื้อวัสดุพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
การแข่งขัน
รวมจานวนเงิน

5
6
7

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

6 คัน
320 คน
12 รายการ
1 รายการ

64,000
96,000
60000
3000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

1 รายการ

9,000

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

3คัน

51000

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

1 รายการ

30000

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

313000

-

-

-

ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)

เห็นควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
-อนุมมัตัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ……………………………………………
่อ……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้คล้ายพุ
ายพุฒฒ) )
ผู้อผูานวยการ
้อานวยการโรงเรี
โรงเรียนประถมศึ
ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
กษาธรรมศาสตร์
วันวันทีที่ ่.1...........................................................
พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร Intensive English Program
ที่

3
4

รำยกำรพัสดุ

ค่าของรางวัลLearning by Project
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และไวนิล English
Day Camp ป.1-3
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และไวนิล English
Day Camp ป.4
รถบัสปรับอากาศ English Camp
รวมจานวนเงิน

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

24 รายการ

72,000

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

-

-

-

3 รายการ
1 รายการ
5 คัน

46,100
60,200
75,000
253,300

ตรวจสอบถูกต้ อง
ตรวจสอบถู
กต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หั
วหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ลงชื่อ……………………………………………หั
วหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ
เห็นควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ลงชื(นางกาญจนรั
่อ……………………………………………รองผู
ตน์ วงษ์สมาจารย์) ้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็มนัตชอบ
-อนุ
ิ
-เห็
-อนุนมชอบ
ัติ
-อนุมัติลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ(นางกาญจนา
……………………………………………
คล้ายพุฒ)
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา
ยพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึคล้กาษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนา
คล้
า
ฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกยพุ
ษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ
โรงเรียนประถมศึ
วันที่ 1 พฤษภาคม
2563 กษาธรรมศาสตร์
วันที.่ ...........................................................
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร ค่ำยวิชำกำร
ที่

1
2

รำยกำรพัสดุ

จ้างเข้าเล่มสรุปงาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนักเรียน
ร่วมแข่งขัน

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

3,000

เฉพาะเจาะจง

เมษายน 2564

รายได้สถานศึกษา

เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564

รายได้สถานศึกษา

-

-

-

9 รายการ

รวมจำนวนเงิน

90,000

93000

ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
ต
ั
-อนุมัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่.1...........................................................
พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร ขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู”้
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

5 กิจกรรม

20,000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

20000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
ต
ั
-อนุมัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร ห้องเรียนออนไลน์
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

เช่าแพลตฟอร์มสาหรับจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

150,000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

150000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร พัฒนำห้องสมุดมีชีวิต 4 ดี
ที่

1
2
3
4
5

รำยกำรพัสดุ

จัดซื้อ สื่อ หนังสือ นิตยสาร วารสาร
วัสดุ อุปกรณ์
แท็บแล็ต
Ipad
วัสดุอุปกรณ์ ทาป้ายนิเทศ
วัสดุสาหรับจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

5 รายการ

49,400

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

3 เครื่อง
3 เครื่อง
1 รายการ
1 รายการ

20,700
27000
50000
10,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
กรกฏาคม 2563
กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

157100

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
-อนุมัตัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่.่ ...........................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
ที่

รำยกำรพัสดุ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1

สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม

1 รายการ

10,000

เฉพาะเจาะจง

มกราคม 2564

รายได้สถานศึกษา

10000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
ต
ั
-อนุมัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่............................................................
่ 1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

จัดทาข้อสอบ O-Net / NT ย้อนหลัง
3-5 ปี

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

30,000

เฉพาะเจาะจง

ธันวาคม 2564

รายได้สถานศึกษา

30000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

นชอบ
-เห็-เห็
นชอบ
-อนุ
-อนุ
มัตมิ ัติ
ลงชื
่อ……………………………………………
ลงชื
่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้คล้
ายพุ
(นางกาญจนา
ายพุ
ฒฒ
))
้อานวยการโรงเรี
โรงเรี
ยนประถมศึ
กษาธรรมศาสตร์
ผู้อผูานวยการ
ยนประถมศึ
กษาธรรมศาสตร์
่ 1 พฤษภาคม 2563
วันวัทีน่.ที...........................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

1
2

รำยกำรพัสดุ

จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร และ
ปรับปรุงพื้นที่ทาการเกษตร
วัสดุอุปกรณ์ในการทาปุ๋ย

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

10,000

เฉพาะเจาะจง

มกราคม 2564

รายได้สถานศึกษา

1รายการ

5,000

เฉพาะเจาะจง

มกราคม 2564

รายได้สถานศึกษา

15000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร วันสำคัญ
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

5 รายการ

130,000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

130000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
-อนุมมัตัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่............................................................
่ 1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทาข้อสอบ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

25,000

เฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

25000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
วัวันนทีที่ ่.1...........................................................
พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนวิชำกำร โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT
ที่

1
2

รำยกำรพัสดุ

ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทาข้อสอบ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทากิจกรรม

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ
1 รายการ

25,000
1,500

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

26500

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
(นางดวงพร ว่องสุนทร)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
-อนุมัตัติิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒ
ฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล โครงกำร สรรหำและจ้ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

รำยกำรพัสดุ

จ้างครู
จ้างบุคลากร (สนับสนุน)
จ้างพนักงานทาความสะอาด (รายวัน)
จ้างพนักงานทาความสะอาด (รายเดือน)
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานรายเดือน
เงินสมทบประกันสังคม (รายปี)

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

7 คน
3 คน
8 คน
1คน
2คน
21 คน
1 รายการ

900000
432000
873,600
108,000
324,000
164,280
10,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

2811880

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
(นางสุพรรณนิภา ทองมอญ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

หมำยเหตุ
สัญญาเป็นรายปี เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
-อนุมัตัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล โครงกำร พัฒนำครูทั้งระบบ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

รำยกำรพัสดุ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและ
บุคลากรตามนโยบายหรือจุดเน้น
พัฒนาทั้งภายในและภายนอก
ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์
วัสดุอุปกรณ์จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 ปีการศึกษา

100,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

2 คัน
85 คน
1 รายการ

64,000
85,000
10,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2563
กรกฏาคม 2563
พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

259000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
(นางสุพรรณนิภา ทองมอญ)

เห็นควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
-อนุมมัตัติ ิ

ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล โครงกำร ยกย่องเชิดชูเกียรติและปฏิคม
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

ทาป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น
จัดทาเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 ปีการศึกษา
2 คัน
85 คน

5,000
90,000
5,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563
สิงหาคม 2563
กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

100000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
(นางสุพรรณนิภา ทองมอญ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นชอบ
-อนุมัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน งบประมำณ โครงกำร บริหำรจัดกำรงบประมำณโรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์
ที่

รำยกำรพัสดุ

1

ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
วัสดุสาหรับทาสื่อการจัดการ
เรียนการสอน
วัสดุสานักงาน
ค่าใช้จ่ายงานยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายการจ้างครูผู้สอนชาว
ต่างประเทศ
จ้างเหมาจัดการเรียนการสอน
STEAM Education
ซ่อมบารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ ICT
รวมจำนวนเงิน

2
3
4
5
6
7

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อ
จัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

4 รายการ

3,612,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

เงินอุดหนุน

1 ปีการศึกษา

3,773,000

ตามระเบียบ

พฤษภาคม 2563

เงินอุดหนุน

1 ปีการศึกษา
1 ปีการศึกษา

200,000
145,000

ตามระเบียบ
เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
เงินอุดหนุน

23 คน

14,950,000

คัดเลือก

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

1879 คน

3,006,400

คัดเลือก

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

1 ปีการศึกษา

150,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

25836400

-

-

-

ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
(นายปรัชญา เที่ยงออน)
เห็นควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นมชอบ
-อนุ
ัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
คล้กาษาธรรมศาสตร์
ยพุฒ)
ผู้อานวยการ(นางกาญจนา
โรงเรียนประถมศึ
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน งบประมำณ โครงกำร ปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นห้องสตูดิโอ
ที่

1
2

รำยกำรพัสดุ

ซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ
ปรับปรุงห้องเพื่อจัดทาเป็น
ห้องสตูดิโอเก็บเสียง

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อ
จัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

4 รายการ

250,000

เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

5 รายการ

150,000

เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

400000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
(นายปรัชญา เที่ยงออน)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
ต
ั
-อนุมัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน งบประมำณ โครงกำร พัฒนำระบบเครือข่ำยของโรงเรียน
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายของ
โรงเรียนอาคารเอเชี่ยนเกมส์
และอาคารใหม่

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อ
จัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 งาน

340,000

เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

340000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
(นายปรัชญา เที่ยงออน)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

นชอบ
-เห็-เห็
นชอบ
-อนุ-อนุ
มัตมิ ัติ
่อ……………………………………………
ลงชืลงชื
่อ……………………………………………
(นางกาญจนาคล้าคล้ยพุายพุ
(นางกาญจนา
ฒ)ฒ)
ผู
อ
้
านวยการ
โรงเรี
ย
นประถมศึ
ก
ษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันทีวัน่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน งบประมำณ โครงกำร พัฒนำระบบบริหำรงำนโรงเรียนแบบดิจิทัล
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

จัดซื้อระบบบริหารงาน
โรงเรียนแบบดิจิทัล

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อ
จัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1879 คน

563,700

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

563700

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
(นายปรัชญา เที่ยงออน)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
1 พฤษภาคม 2563
วัวันนทีที่.่ ...........................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในโรงเรียน
ที่

1
2
3
4
5

รำยกำรพัสดุ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จัดหายาและเวชภัณฑ์
1 ชุด
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในห้องพยาบาล
เปลี่ยนใส้กรองน้าดื่ม
2 รอบ
1 ปีการศึกษา
กิจกรรมอาหารปลอดภัย
1 ปีการศึกษา
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล
1 รายการ
เบืองต้นและการท้า CPR

รวมจำนวนเงิน

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

15,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

10,000
5,000
10,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

10,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

50000

-

-

-

ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)

เห็นควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ที่

1
2
3

รำยกำรพัสดุ

ปรับปรุงถังขยะรอบบริเวณ
โรงเรียน
วัสดุอุปกรณ์ท้าความสะอาดใน
กิจกรรม Big Cleaning Day
สร้างจิตส้านึกการรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 รายการ

8,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

1 รายการ

6,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

1 รายการ

6,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

20000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ์)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นชอบ
-อนุมัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร ปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และระบบสำธำรณูปโภค
ที่

รำยกำรพัสดุ

1

ปรับปรุงอาคารสถานที่

2

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

3

จ้างเหมาบริการก้าจัดปลวก
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ประปา เครื่องปรับอากาศ

4

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

13 งาน

2,687,784

ตามระเบียบ

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

2 งาน
1 ปีการศึกษา

100,000
60,000

ตามระเบียบ

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

1 ปีการศึกษา

300,000

ตามระเบียบ

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

-

-

-

รวมจำนวนเงิน

3147784

ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นมชอบ
-อนุ
ัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
คล้กาษาธรรมศาสตร์
ยพุฒ)
ผู้อานวยการ(นางกาญจนา
โรงเรียนประถมศึ
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร กำรรับนักเรียน และประชุมผู้มีส่วนร่วมในสถำนศึกษำ
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

วัสดุ/อุปกรณ์

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 ชุด

20,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

20000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นชอบ
-อนุมัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร จัดทำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
ที่

1
2

รำยกำรพัสดุ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
จัดซือวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 งาน

260,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

1 รายการ

180,000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

440000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นมชอบ
-อนุ
ัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
คล้กาษาธรรมศาสตร์
ยพุฒ)
ผู้อานวยการ(นางกาญจนา
โรงเรียนประถมศึ
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร ประชำสัมพันธ์ในโรงเรียน
ที่

รำยกำรพัสดุ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1

ประชาสัมพันธ์โดยแผ่นป้ายไวนิล
แผ่นพับ

1 ปีการศึกษา

60,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

2

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น
ป้ายอะคริลิคอลูมีเนียม ไม้ โลหะ

1 ปีการศึกษา

10,000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

3
4
5

ซือกล้องถ่ายรูป
ค่าเช่าพืนที่เว็บไซด์
ซือเครื่องปรินเลเซอร์

1 ตัว
1 ปีการศึกษา
1 เครื่อง

15,000
3,000
10,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2563
กรกฏาคม 2563
กันยายน 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

98000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)

เห็นควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
-อนุมมัตัติ ิ

ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร จัดทำห้องปฏิบัติกำรศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ
(ทัศนศิลป์)

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 ห้อง

120,000

เฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

120000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นมชอบ
-อนุ
ัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
คล้กาษาธรรมศาสตร์
ยพุฒ)
ผู้อานวยการ(นางกาญจนา
โรงเรียนประถมศึ
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที่............................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร ปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่

รำยกำรพัสดุ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1
2
3

โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะ
ซือเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตัง
ตู้อเนกประสงค์

1 ชุด
1 ชุด
2 ตู้

20,000
25,000
7,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

52000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
ม
ต
ั
-อนุมัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการโรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
วัวันนทีที่ .่ ...........................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร พัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

ติดสติ๊กเกอร์ที่ผนังหน้าห้อง

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

2 ห้อง

80,000

เฉพาะเจาะจง

กันยายน 2563

รายได้สถานศึกษา

80000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-เห็นชอบ
-อนุมัติ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันที.่ ...........................................................

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

น้ามันรถยนต์ เยี่ยมบ้าน

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

54 ห้อง

37,400

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

37400

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็
-เห็นนชอบ
ชอบ
-อนุ
-อนุมมัตัติ ิ
ลงชื
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
(นางกาญจนา
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
ผูผู้อ้อานวยการ
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์

วัวันนทีที่ .่ ...........................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร จัดทำห้องปฏิบัติกำรดนตรีไทยและห้องปฏิบัติกำรดนตรีสำกล
ที่

รำยกำรพัสดุ

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1

ปรังปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
และห้องปฏิบัติการสากล

2 ห้อง

450,000

เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา

450000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นนชอบ
ชอบ
-เห็
-อนุมมัตัติ ิ
-อนุ
ลงชื่อ่อ……………………………………………
……………………………………………
ลงชื
(นางกาญจนา คล้
คล้าายพุ
ยพุฒฒ))
(นางกาญจนา
านวยการ โรงเรี
โรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาธรรมศาสตร์
ษาธรรมศาสตร์
ผูผู้อ้อานวยการ
วัวันนทีที่ ่............................................................
1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร พัฒนำห้องปฏิบัติกำร ICT SERVICE CENTER
ที่

1
2

รำยกำรพัสดุ

ติดตังชุดไฟ
ทาสีห้อง

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 ชุด
1 ชุด

5,000
5,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กรกฏาคม 2563
กรกฏาคม 2563

รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา

10000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2563
กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป โครงกำร ป้องปรำมเฝ้ำระวังโรคระบำดตำมฤดูกำลและภำวะฉุกเฉิน COVID19
ที่

1

รำยกำรพัสดุ

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ควบคุมและ
เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด

จำนวน
(หน่วยนับ)

จำนวนเงิน
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
จัดซื้อจัดจ้ำง (เดือน/ปี)

แหล่งเงิน

1 ปีการศึกษา

140,000

เฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 2563

รายได้สถานศึกษา

140000

-

-

-

รวมจำนวนเงิน
ตรวจสอบถูกต้ อง
ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางสายหยุด กิจสุวรรณ)
เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ……………………………………………รองผู้อานวยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)

-เห็นชอบ
-อนุมัติ
ลงชื่อ……………………………………………
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

