
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 

เรื่อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 

โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนบ้านโคกกุง  และเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

    

 

      
                      (ลงชื่อ)............................................. 

                                           (นางกรุณา  ยินดี) 
                                               ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

                                                     รักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
และให้เปิดประกาศโดยเปิดเผย  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องมีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  โดยก าหนดวิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม  รวมถึงตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ก าหนด
ว่า การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้  ราคาและประโยชน์ระยะยาวของ
ส่วนราชการที่จะได้รับ ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า (Value  or 
Money) ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
(Good  Governance) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย ประกาศ ของราชการที่เกี่ยวข้อง และให้การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงได้จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนบ้านโคกกุง  สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

2.2 เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน  ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด  ลด

ภาระหรือความซ้ าซ้อนในการจัดหาพัสดุ  รวมถึงปัญหาอันเนื่องจากการไม่เข้าใจใน
ระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ 

2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านโคกกุง  สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 



3. วิธีด าเนินการ 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดยฝ่ายงานพัสดุ  โรงเรียนบ้านโคกกุง  ซึ่งรับผิดชอบงาน

พัสดุของหน่วยงาน ได้พิจารณา  วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกกลุ่มงานในโรงเรียนบ้านโคกกุง  
จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  โดย
จ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณของโรงเรียน  ซึ่งในแต่ละรายการประกอบด้วย วงเงินโดยประมาณ 
ชื่อโครงการ/รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
 
4. ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนกันยายน 2564 รายละเอียดตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่แนบนี้ 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนบ้านโคกกุง  ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
5.2 การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
5.3 การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน  ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด  ลดภาระหรือความ

ซ้ าซ้อนในการจัดพัสดุ  รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติ
หรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ 

5.4 ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านโคกกุง  สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนบ้านโคกกุง  ทั้งในรอบเดือน ไตรมาส 
หรือตลอดปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ งบรายจ่าย/รายการ/โครงการ 
งบประมาณ 

ประจ าปี 2564 

ระยะเวลาในการจัดซื้อจดัจ้าง หมายเหต ุ
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 ฝ่ายวิชาการ               
1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 2,000              
2 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 64,000              
3 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาส าหรับ

นักเรียนกลุม่พิเศษเรียนรวม 
1,000              

4 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิคะแนน O - 
NET 

5000              

5 โครงการประกันคณุภาพภายใน 500              
6 โครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่ 2,000              
7 โครงการจดัท าแบบบันทึกการพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน 
4,800              

8 โครงการสอนซ่อมเสริม 1,000              
9 โครงการสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ 20,750              
10 โครงการพัฒนาห้องสมุด 4,000              
11 โครงการค าไทยน่ารู้ English Word สู่

อาเซียน 
1,000              

12 โครงการปัจฉิมนิเทศ          7,000              
13 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทย

แห่งชาติ 
2,000              

14 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

2,000              

15 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

2,000              

16 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ NT 2,000              
17 โครงการพัฒนางานทะเบยีนและวดัผล 3,500              
18 โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  

การเขียน  การสื่อสารและการคดิค านวณ 
1,000              

19 โครงการคนเก่งคนดีศรโีคกกุง 6,000              
20 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีออนไลน์

เพื่อการสอนเสรมิ 
1,000              

21 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 
Merry Christmas  

1,500              

 

 

 

 



ที ่ งบรายจ่าย/รายการ/โครงการ 
งบประมาณ 

ประจ าปี 2564 

ระยะเวลาในการจัดซื้อจดัจ้าง หมายเหต ุ
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 ฝ่ายบริหารงานบุคคล               
1 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากร 
3,459              

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 10,000              
3 โครงการจดับริการเบิกจ่ายส าหรับการไป

ราชการของครูและบุคลากร 
10,000              

 ฝ่ายแผนและงบประมาณ               
1 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

และสรุปรายงานโครงการ 
2,800              

2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
พัสดุและทรัพย์สิน 

6,000              

3 โครงการพัฒนาระบบการเงินการบัญชี 6,000              
4 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน

ตรวจสอบ และควบคมุภายใน 
1,957              

 ฝ่ายบริหารทั่วไป               
1 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและ

ข้อมูลสารสนเทศ 
10,000              

2 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัน
ส าคัญทางราชการ 

2,000              

3 โครงการวันไหว้คร ู 3,000              
4 โครงการกิจกรรมวันแม ่ 5,000              
5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 
5,000              

6 โครงการวันต่อต้านยาเสพตดิ 1,000              
7 โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1,500              

8 โครงการประชุมและปฐมนเิทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

2,000              

9 โครงการพัฒนาเว็บไซตโ์รงเรียน 3,210              
10 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 5,000              
11 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 2,000              
12 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000              
13 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 1,000              
14 โครงการกีฬาสีสมัพันธ์ 4,000              
15 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
1,000              

 


