
 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
เร่ือง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

......................................................................... 
 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนบ้านหนองเทา และเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม 2563  
 
 
 
 
                     (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสาสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส่ด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัตืข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีโย
ก าหนดวิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฏหมายที่เก่ียวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการ
แข่งขันเป็นธรรม รวมถึงตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ก าหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรมโดย
พิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาประโยชน์ระยะ
ยาวของส่วนราชการที่จะได้รับ ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส่ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น ส่วนส าคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง เละให้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนบ้านหนองเทา จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ2564 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนบ้านหนองเทา สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

 2. เพื่อให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 3. เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความ
ซ้ าซ้อนในการจัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฎิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหา
พัสดุ 

 4. เพื่อให้ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านหนองเทา สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 



ตารางแสดงการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรม จ านวนเงิน ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 
1  

กิจกรรมวิชาการ 
การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ -ประถม 25,000 บาท 

-มัธยมศึกษา 35,000 บาท 
วิชาการ นางสาวนิภาพร วงษาเนาว์ 

2 O-NET, NT,LAS,RT ยกระดับผลสัมฤทธิ์ -ประถม 5,000 บาท 
-มัธยมศึกษา 5,000 บาท 

วิชาการ นางสาวนิภาพร วงษาเนาว์ 

3 โรงเรียนคุณธรรม ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม 

-มัธยม 5,000 บาท วิชาการ นางสุชญา นิวงษา 

4. โรงเรียนคุณภาพฯ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
เอกสาร 

5,000 บาท วิชาการ นายศราวุธ แวงธิสาร 

5. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมน านักเรียนไปร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

10,000 บาท บริหารงานทั่วไป นางสุชญา นิวงษา 

6. วันส าคัญของชาติ จัดกิจกกรรมวันส าคัญ 5,000 บาท บริหารงานทั่วไป นางนิทัศนา เพียรภายลุน 
 -วันเด็ก ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงานวันเด็ก -ประถม 5,000 บาท 

    -มัธยมศึกษา5,000 บาท 
บริหารงานทั่วไป นายปิยะ พรหมอารักษ์ 

 -วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท บริหารงานทั่วไป นางนิทัศนา เพียรภายลุน 
 -วันสถาปนาลูกเสือ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท บริหารงานทั่วไป นายสิรภพ พลสุวรรณ 
 -วันไหว้ครู ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท บริหารงานทั่วไป นางนิทัศนา เพียรภายลุน 
 -ประชาธิปไตยในโรงเรียน ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม

เลือกตั้งนักเรียน 
1,000 บาท บริหารงานทั่วไป นายสิรภพ พลสุวรรณ 

 -วันสุนทรภู่/ภาษาไทย/ยาเสพติด ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 3,000 บาท บริหารงานทั่วไป นายสิรภพ พลสุวรรณ 
 -วันวิทยาศาสตร์  ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 2,000 บาท บริหารงานทั่วไป นายศราวุธ แวงธิสาร 

7 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม -อนุบาล 1,000 บาท บริหารงานทั่วไป นางณัฐธิระนันนท์  



ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรม จ านวนเงิน ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 
8 กีฬา เครือข่าย กีฬาอ าเภอ กีฬาเขต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 

อ าเภอ เขต 
30,000 บาท บริหารงานทั่วไป นายปิยะ พรหมอารักษ์ 

9 -งานอนามัยโรงเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยารักษาโรค  -มัธยมศึกษา 5000 บริหารงานทั่วไป นายศราวุธ แวงธิสาร 
10 อบรมพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พัฒนาตนเองของบุคคลากรใน

โรงเรียนด้านลูกเสือ 
-ประถม 10,000 บาท 
-มัธยมศึกษา 10,000 บาท 

บริหารงานทั่วไป นายสิรภพ พลสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


