
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 

เรื่อง แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่าย  
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิด 
ประกาศโดยปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จึงได้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาจัดการงานพัสดุของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร และเพ่ือให้การด าเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ฉบับนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 

 

ลงชื่อ 

         (นางล าใย หานิพัฒน์)   

        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติกรจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ก าหนดให้ หน่วยงาน 
ของรัฐจัดท าแผนการ จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่ เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดท าแผนการ จัดหาพัสดุประจ าปี โดย ก าหนดวิธีการจัดหาให้
สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการ แข่งขันที่เป็นธรรมรวมถึงตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ก าหนดว่า  
การจัดซ้ือจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย พิจารณาประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า ความ โปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันสอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการ บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง และให้การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จึงได้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของทาง 
    ราชการที่เก่ียวข้อง  
2. เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
3. เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความ ซ้ าซ้อน 
   ในการจัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหา  พัสดุ  
4. เพ่ือให้ผู้บริหารของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ จัดหา  
    พัสดุทุกประเภทของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
วธีิด าเนินการ  

กลุ่มบริหารงบประมาณและการเงิน โดยฝ่ายงานพัสดุโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ซ่ึงรับผิดชอบงานพัสดุ ของ
หน่วยงานได้พิจารณา วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกกลุ่มงานในโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จากแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าว โดยจ าแนกรายจ่ายตาม งบประมาณ
ของโรงเรียน ซ่ึงในแต่ละรายการประกอบด้วยวงเงินโดยประมาณ ชื่อโครงการ/รายการ ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้างระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



  ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ต้ังแต่ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 รายละเอียดตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างที่แนบนี้  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของทาง
ราชการที่เก่ียวข้อง  
2. การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
3. การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ าซ้อนในการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ  
4. ผู้บริหารของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุทุก
ประเภทของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ทั้งในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

แผนงานปฏิบัติการปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 
รายการ ต่อ

หัว 
จ านวน 

นร. 
จ านวน 

เงิน 
ค่า 

สาธารณูปโภค 
จ้างครู เหลือ 60% 30% 10% 

เงินอุดหนุนรายหัว 
 2 /2562 ปฐมวัย  850 37 31,450       
1 /2563 ปฐมวัย   850 30 25,500       
รวม   56,950 10,000 10,000 36,950 22,170 10,977 3,695 
ปรับยอด       22,100 11,000 3,850✓ 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานปฏิบัติการปฐมวัย  ปีงบประมาณ 2563  
 

ที ่ โครงการ ปี 63 ครูผู้รับผิดชอบ 
 แผนงานวิชาการและบริหารทั่วไป  33,100  

1 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 4,000 ละอองดาว 
2 โครงการจัดหาส่ือการเรียนรู้+ตกแต่งห้องเรียน 5,850 ละอองดาว 
3 โครงการกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2,000 ละอองดาว 
4 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   3,000 ละอองดาว 
5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ BBL/โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 3,000 ละอองดาว 
6 โครงการบัณฑิตน้อย  4,750 อัญชา 
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียน 5,000 ละอองดาว 
8 โครงการพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย 1,500 เทียมจิต 
9 โครงการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning  4,000 ละอองดาว 
10 โครงการ เรียนฟรี 15 ปี  7,955 อัญชา 
11 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย 5,000  
12 โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 10,000 สาวิตรี 
13 โครงการจ้างครูปฐมวัย 10,000 สาวิตรี 
 แผนงาน ( 10 % ) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
3,850 ล าใย 

 งบพัฒนาท้ังหมด 36,950  
 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 10,000  
 สนับสนุนจ้างครูปฐมวัย 10,000  
  รวมงบท้ังสิ้น 56,950  

 



แผนปฏิบัติการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563  

รายการ ต่อ
หัว 

จ านวน 
นร. 

จ านวน 
เงิน 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

จ้างครู เหลือ 60% 30% 10% 

เงินอุดหนุนรายหัว 
2 /2562  
ประถม  

950 113 107,350       

1 /2563 
ประถม   

950 110 104,500       

\รวม   211,850 55,000 30,000 126,850 76,110 38,055 12,685 
ปรับยอด       76100 38,150 12,600✓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานปฏิบัติการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ โครงการ ปี 62 ปี 63 ครูผู้รับผิดชอบ 
 งบประจ า 140,850 126,850  

 โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 50,000 55,000 นางสาวิตรี 
 โครงการจ้างครูต่างประเทศ 40,000 30,000 นางสาวิตรี 

 งบพัฒนา 230,850 211,850  

 โครงการพัฒนางบ 60% 84,500 76,100 นางกัญชพร 
 โครงการพัฒนางบ 30% 42,350 38,150 นางจงจินต์ 

 โครงการพัฒนางบ 10% 14,000 12,600 นางล าใย ✓ 

 รวมงบทั้งหมด 140,850 126,850  
 

1) งานวิชาการ   งบอุดหนุน  60%    76,100    บาท  ปีงบประมาณ 2563       
 

ที ่  ชื่อโครงการ   อุดหนุนปี  2563 ผู้รับผิดชอบ 
 งบท่ีจัดสรร 60% 76,100  

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20,000 นางกัญชพร 
2 สนับสนุนส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน(10 คน/2,760 ) 27,600 นางจงจินต์ 
3 โครงการห้องเรียนคุณภาพ (11*1000) 11,000 นางสาวิตรี 
4 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  500 นางจงจินต์ 
5 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่   2,000 นางเทียมจิต 
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  10,000 นางกัญชพร 
7 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้                 1,000 นางเทียมจิต 
8 โครงการวันส าคัญ                                                        0 น.ส.สุวพิชชา 
9 โครงการโรงเรียนประชารัฐ งบประชารัฐ นางกัญชพร 
10 โครงการโรงเรียนสุจริต 0 นางกัญชพร 
11 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  0 นางเทียมจิต 
12 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 2,000 น.ส.สุวพิชชา 
13 โครงการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ( งบประชารัฐ ) งบประชารัฐ นางกัญชพร 
14 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1,000 นายสุพศิน 
15 โครงการจัดการเรียนรู้ Active Learnig งบประชารัฐ นายสุพศิน 
16 โครงการวันส าเร็จการศึกษา 1,000 น.ส.กรรณิการณ์ 
 รวม 76,100  



2) งานบริหารท่ัวไป งบอุดหนุน  30%    38,150    บาท ปีงบประมาณ 2563 
ท่ี ช่ือโครงการ งบอุดหนุนปี   63 ผู้รับผิดชอบ 

 งานบริหารงบประมาณ 38,150  
17 โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน   (55,000 ) สาวิตรี 
18 โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง 2,000 ละอองดาว 

19 โครงการระดมทรัพยากรจากชุมชน( ผ้าป่าวันแม่ ) 0 สุวพิชชา 
 งานบริหารบุคคล   

20 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(สพฐ.) 0 จารุวรรณ์ 
21 โครงการนิเทศภายใน  2,000 อรพินท์ 
22 โครงการพัฒนาบุคลากร   5,000 เทียมจิต 
23 โครงการจ้างครูต่างประเทศ   (30,000) จารุวรรณ์ 

 งานบริหารท่ัวไป   
24 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 3000 วรวุฒิ 
25 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 650 จงจินต์ 

26 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 1000 ละอองดาว 
27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีร้ัวโรงเรียน  10,000 สาวิตรี 

28 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ( งบบริจาคกีฬา ) 17890 1,000 สุพศิน 

29 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12,000 เทียมจิต 

30 โครงการอนามัยดีมีสุข 1,000 อรพินท์ 
31 โครงการอาหารกลางวัน ( 668,000 )  500 จารุวรรณ์ 

32 โครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง  สุพศิน 

33 โครงการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษา  สาวิตรี 
34 โครงการรักษ์ป่าน่าน  - 5000  อรพินท์ 
35 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  จงจินต์ 
36 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างปีคุณภาพ 

-อุปกรณ์การเรียน  2,800+24,180=26,980 
-หนังสือเรียน  5,600+92,543=98,143 
- เคร่ืองแบบนักเรียน 8,400+44,640=53,040 
- พัฒนาผู้เรียน  6,020+29,760=35,780 

 สาวิตรี 

 

37 โครงการปัจจัยพ้ืนฐาน 
ชุดพ้ืนเมือง อบ.1 กับเส้ือ แจ๊คเก็ต ป.1(เด็กเข้าใหม่)  10,000 
เส้ือยืด กีฬาสี (100*157=15,700) 
เส้ือพ้ืนเมืองสีขาว (200*157=31,400) 

สาวิตรี 



 


