
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
เร่ือง แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   

กำหนดใหห้น่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด                                 
และให้ปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานท่ี ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อ
ใช้ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย และเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อ
จัด จ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖5  

 
 

(นายทิพย์วัฒน์ ริยะ)   
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 
  



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
กำหนดให ้ หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ  กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย  ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ อื่นท่ี เกี่ยวข้อง ไม่วาจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตาม
พระราชบัญญัติ ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีกำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทาแผนการ
จัดหาพัสดุ ประจำปี โดย กำหนดวิธการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
โดย มุ่งหวังให้มีการแข่งขันที่ เป็นธรรม รวมถึงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ กำหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผย และ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคาและ
ประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการท่ี จะได้รับ ท้ังนี้ เพื่อให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิด ความคมค่า 
(Value or Money) ความโปร่งใส ความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ บริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย 
ประกาศ ของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง และให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 
 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศของ ทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง  

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
๒.๓ เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุท่ีชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือ

ความ  ซ้ำซ้อนในการจัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการ
จัดหา พัสดุ  

๒.๔ เพื่อให้ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
กบการจัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย   
 
 
 
๓. วิธีดาเนินการ  

ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยฝ่ายงานพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ซึ่งรับผิดชอบงาน 
พัสดุของ หน่วยงาน ได้พิจารณา วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกกลุ่มงานในโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
จาก แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จึงได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว โดยจำแนก



รายจ่าย ตามงบประมาณ ของโรงเรียน ซึ่งในแต่ละรายการประกอบด้วย วงเงนิโดยประมาณ ช่ือโครงการ/
รายการ  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ จัดซื้อจัดจ้าง  
 
๔. ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้ังแต่ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖5 รายละเอียดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีแนบนี้  
 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๑ การดำเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง  

๕.๒ การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
๕.๓ การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ำซ้อนในการ 

จัดหา พัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ  
๕.๔ ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

การ จัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ท้ังในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ 
 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

ท่ี รายการ/โครงการ 
งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 

ระยะเวลาในการจัดซ้ือ 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒6,๐๐๐             
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000             
๓. ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้
9,700             

๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

๑28,๕๖๐             

๕. ประชาธิปไตยในโรงเรียน -             
๖. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
๔๐,๐๐๐             

๗. พัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

28,535             

๘. การพัฒนาหลักสูตร ๑๐,๐๐๐             
๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 60,915             

๑๐. ประกันคุณภาพการศึกษา ๑๙,๕๐๐             
๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
62,000             

๑๒. ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ๕,๐๐๐             
๑๓. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๐๐๐             



ท่ี รายการ/โครงการ 
งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 

ระยะเวลาในการจัดซ้ือ 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

๑๔. โรงเรียนสุจริต ๕,๐๐๐             
๑๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3,๐๐๐             
๑๖. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,๐๐๐             
17 ยิ้มง่าย ไหว้สวย 1,000             

 


