
 

     บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี    65 / 2565     วันท่ี    29    สิงหาคม 2565 

เรื่อง ขออนุมัตแิผนการจัดซ้ือจัดจาง  และลงนามในประกาศ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

สิ่งท่ีสงมาดวย แผนการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ชุด 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 และระเบียบ 

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 11 กำหนดใหหนวยงาน 

ของรัฐจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

และของหนวยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ 

ของหนวยงานของรัฐนั้น 

บัดนี้ กลุมงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ไดจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางเรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจาง และลงนามในประกาศ 

เพ่ือเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางดังกลาวตอไป 

 

       

                                             (นางสาวภาริญา  ทาบโลหะ) 

                                                         เจาหนาท่ี 

 

 

       

                                             (นางสาวจิณณพัต  การบรรจง) 

                                                     หัวหนาเจาหนาท่ี 

 

 

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ 

 

       

 

                                                 (นายกฤตภาส นิกรกุล) 

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 11 กำหนดให

หนวยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ี

ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ไดจัดทำแผนการจัดซ้ือจดัจาง ประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหการ 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส และตรวจสอบไดตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 เตือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

        

              (นายกฤตภาส  นิกรกุล) 

       ผูอำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ 2565 

ลำดับ โครงการ รายการท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง จำนวนเงิน 

(บาท) 

วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจาง 

แหลงเงิน 

ฝายวิชาการ 

1  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขาเลมเอกสาร/ตูเก็บเอกสาร 9,600 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

2  งานประชาสัมพนัธโรงเรียน - - - - 

3 ลูกเสือ - เนตรนารี จางเหมาจัดกิจกรรมอยูคายพักแรม 38,100 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

4 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนักเรียน จางเหมารถ คาอาหาร 49,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

5  โรงเรียนวิถีพุทธชัน้นำ วัสดุสำนักงาน 5,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

6  พัฒนาทักษะ 8 กลุมสาระ วัสดุสื่อการสอน 24,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

7  การแขงขันกีฬาภายในประจำปการศึกษา 2565 วัสดุการศึกษา จางเหมาทำอาหาร 38,100 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

8  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหองปฏิบัติการวทิยาศาสตร วัสดุสื่อการสอน 11,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

9  สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน - - - - 

10 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล วัสดุสำนักงาน 8,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

11 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วัสดุสำนักงาน 5,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

12 โครงการพัฒนาระบบบริหาร นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล วัสดุสำนักงาน 18,800 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

ฝายบริหารท่ัวไป 

13  พัฒนาระบบขอมูลสาระสนเทศ - - - - 

14  พัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตนในโรงเรียน จางวิทยาการ/วัสดุงานอนามัย 18,000 เฉพาะเจาะจง เงินรายได 

15  สงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน(สภานักเรียน) วัสดุสำนักงาน 2,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

16  โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ วัสดุอุปกรณไฟฟา 8,850 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

17  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จางเหมาอาหาร 2,185 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 



 

ลำดับ โครงการ รายการท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง จำนวนเงิน 

(บาท) 

วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจาง 

แหลงเงิน 

18 เฝาระวังโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19) เวชภัณฑ 20,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

19  ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอมในโรงเรียน วัสดุกอสราง/จางเหมา 98,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

20  ปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา วิทยากร/วัสดุสื่อการสอน 5,500 เฉพาะเจาะจง เงินรายได 

21 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  วัสดุการศึกษา/วัสดุสำนักงาน 36,580 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

22 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน วัสดุการศึกษา 15,045 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

ฝายบริหารงานบุคคล    

23 จางพนักงานสถานที ่ จางพนักงาน 96,000 เฉพาะเจาะจง เงินรายได 

24 พัฒนาบุคลากร  คาไปราชการ จางวิทยากร 72,000 เฉพาะเจาะจง เงินรายได 

25 จางบุคลากรสนบัสนุนการศึกษา  จางบุคลากร 108,000 เฉพาะเจาะจง เงินรายได 

26 งานปฏิคม วัสดุงานบานงานครัว 9,900 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

ฝายบริหารงบประมาณ 

27 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในโรงเรียน วัสดุสำนักงาน 140,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

28  ระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา คาสาธารณูปโภค 147,021.21 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 

29  ซอมแซมยานพาหนะ จางเหมา 79,000 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน/รายได 

30  ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คาเบี้ยประกันนักเรียน 23,400 - - 

31 คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาหนังสือ อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบ 

199,120 เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุน 



 


