
                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ที่  .....................                            วันที่  22  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
เรื่อง   การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  

 ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รรับงบประมาณจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน/
โครงการ ดังนี้  

1. งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  แผนงานจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย   มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน จ านวน  29 รายการ   งบประมาณ 180,290  บาท   (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

2. งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ จ านวน 13 รายการ   
งบประมาณ 135,828 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
 

 ข้อเท็จจริง  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและแผนงานของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ข้อเสนอแนะ     1. โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

  2. ขออนุมัติน าแผนการจัดหาพัสดุประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

                           (ลงชื่อ)........................................ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                        (นางสุวิไล  กันตังกุล) 
 
ความเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
งบประมาณและแผนงาน 
 

............................................................................... 
 

        ลงชื่อ.……………………………………. 
    (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค)   

          รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 

          ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา 
 

          ทราบ 
         อนุมัต ิ
      
           ลงชื่อ.………………………….…. 
                 (นายจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์)   

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

 

ล าดับ 
ที ่

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ชื่อโครงการ 

จ านวน 
(รายการ) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

หน่วยงานท่ี
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและจัดหาพัสดุ 

เงินงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง
มอบงาน

(วัน) 
1. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนาวิชาการ 

สู่มาตรฐานสากล 
10 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
90,850 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

2. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนากิจกรรม 
งานแนะแนว 

1 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาบริการงานแนะแนว 

4.990 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

3. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่มาตรฐานสากลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาบริการงานแนะแนว 

4.500 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

4. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์โดย
กระบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้(5E) 

1 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 

5,000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

5. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาอาขยานสู่การอ่าน
ท านองเสนาะ 

7  ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนา
อาขยานสู่การอ่านท านองเสนาะ 

31,600 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

6. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่มาตรฐานสากล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนานสื่อการเรียนการสอน 
 ฐานการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
(งานช่าง) 

6,000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

7. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

6 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
ศิลปะ 

19,200 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

8. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่มาตรฐานสากล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 

14,000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

  



แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

 

ล าดับ 
ที ่

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ชื่อโครงการ 

จ านวน 
(รายการ) 
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เจ้าของเงิน 

หน่วยงานท่ี
ด าเนินการจัดซื้อจัด
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เงินงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง
มอบงาน

(วัน) 
9. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่

คุณภาพการศึกษา  
1 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรม การจดจ าค าศัพท์โดยใช้ชุดการ
สอนเรื่องคลังศัพท์ 

4,150 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

10. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 

3 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 

26,890 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

11. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการการบริหาร
งบประมาณด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
 

2 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรม  

9,100 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

12. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

4 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรม 1.จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาด
และวัสดอุ านวยความสะดวก 
2.จัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 

58,838 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

13. 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 โครงการพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาและเทคโนโลยี 

4 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ร.ร.ทุ่งสงวิทยา แผนงานด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยี 

41,000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน 

 รวมงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรทั้งสิ้น 316,118   
 

 
              ลงช่ือ                                ผู้จัดท า                      ลงช่ือ                                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
                      (นางสุวิไล   กันตังกุล)        (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
  
                                                                  ลงช่ือ                                  หัวหน้าสถานศึกษา  
                     (นายจิรัฐฏ์  รัตนพันธ์) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  


