
 
ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา 

เรื่อง แผนการจดัซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
ก าหนดให ้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ โรงเรียนขัติยะวงษา  จึงได้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็น แนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนขัติยะวงษา 
และเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส มีประสทิธิภาพ และตรวจสอบได้ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  
 
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   
  ประกาศ ณ วันที ่30 ตลุาคม 2562 
 
 
 
                                                                          (นายสันตริฐั  ไชยโย) 

                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนขัติยะวงษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธิีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ  สถานทีป่ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วดัความโปร่งใสดา้นการจัดหาพัสดตุาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทีก่ าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจดัท าแผนการ
จัดหาพัสดุประจ าปี โดยก าหนดวิธกีารจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมุ่งหวังให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา23 ก าหนดวา่ การจดัซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพจิารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพวัตถุประสงคท์ี่จะใช้ ราคา
และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการทีจ่ะได้รบั ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการมีวธิีการจดัหาพัสดุให้เกิดความ
คุ้มค่า (Value or Money) ความโปร่งใส ความมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลอันสอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และให้การจัดซื้อจดั
จ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนขัติยะวงษา จงึได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนขัติยะวงษา สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพื่อให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 2.3 เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชดัเจน ป้องกันการเกิดข้อผดิพลาด ลดภาระหรือ
ความซ้ าซ้อนในการจัดหาพัสด ุรวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการ
จัดหาพัสด ุ
 2.4 เพื่อให้ผู้บริหารของโรงเรียนขัติยะวงษา สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจดัหาพสัดุทุกประเภทของโรงเรียนขัติยะวงษา 
 
3. วิธีด าเนินการ  
 กลุ่มบริหารงบประมาณ โดยงานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนขัติยะวงษา ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุของ 
หน่วยงาน ได้พจิารณา วเิคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกกลุ่มงานในโรงเรียนขัติยะวงษา จากแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกลา่ว โดยจ าแนกรายจา่ยตามงบประมาณ ของ
โรงเรียน ซึ่งในแต่ละรายการประกอบดว้ย วงเงินโดยประมาณ ชื่อโครงการ/รายการ ระยะเวลาที่คาดวา่จะ 
จัดซื้อจัดจา้ง  
 
 



4. ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการจดัซื้อจดั
จ้าง ตั้งแต่ช่วงระหว่างเดอืนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 รายละเอียดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่
แนบน้ี  
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  5.1 การด าเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนขัติยะวงษา ถูกต้อง สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง  
  5.2 การบริหารงานพัสดเุป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  5.3 การบริหารงานพัสดมุีความชดัเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ าซ้อน
ในการจัดหา พัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ  
  5.4 ผู้บริหารของโรงเรียนขัติยะวงษา สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสด ุทุกประเภทของโรงเรียนขัติยะวงษา ทัง้ในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดสรรงบประมาณ  กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน  ประจ าปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนขัติยะวงษา 

(พ.ค. 2563 – เม.ย. 2564) 

ที่ กลุ่มบริหาร 
จ านวนเงินที่ได้รับการจดัสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่น ๆ  

1 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน         150,000     

2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       1,385,332     
3 ค่าสาธารณูปโภค 30,100   669,900  
4 งานยานยนต ์ 150,000      
5 ค่าวัสดกุลางส านักงาน 200,000      

6 
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

    863,100  

7 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 200,000      
8 งบกลาง     90500  
9 กลุ่มบริหารวิชาการ 800,000      
10 กลุ่มบริหารงบประมาณ 749,760       586,830     
11 กลุ่มบริหารงานบุคคล 62,480      
12 กลุ่มบริหารทั่วไป 124,960 73000    
13 งบส ารองจ่าย 187,440      
 รวม 2,629,700 2,195,162 1,623,500  
 รวมทั้งสิ้น 6,448,362 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามโครงการ  ปกีารศึกษา 2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ      

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

137,740 - - 137,740 นางกรองทอง 

2 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

- 120,000 - 120,000 นางกรองทอง 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามศกัยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา 

- 160,830 - 160,830 นายสมคิด 

4 โครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

81,000 - - 81,000 นางรัตนา 

5 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3,000 - - 3,000 นายสมชาย 

6 โครงการส่งเสริมตามศาสตร์
พระราชา 

14,020 - - 14,020 นางอรวรรณ 

7 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

10,000 10,000 - 20,000 นางพรสวรรค ์

8 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

- 81,830 - 81,830 นางพวงเพชร 

9 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย  

53,000 - - 53,000 นายสมชาย 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์

42,000 - - 42,000 นางสิริลักษณ์ 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์

75,000 20,000 - 95,000 นายภูชิต 

12 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนสังคมศกึษา 

45,000 - - 45,000 นางพรสวรรค ์

13 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

100,000 100,000 - 200,000 นายชัยชนะ 

14 โครงการส่งเสริมทักษะ 10,000 - - 10,000 น.ส.นิสาชล 



ที่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

ความสามารถดา้นทัศนศลิป์
และด้านประติมากรรม 

15 โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถดา้นดนตร ี

63,000 - - 63,000 นายชูศักดิ์ 

16 โครงการสืบสานส่งเสริม
ศิลปะนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

25,000 - - 25,000 นางทัศน ี

17 โครงการการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี  

41,000 - - 41,000 น.ส.ทิพยวรรณ 

18 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จีน 

50,000 - - 50,000 นางรัตนาวดี 

รวมกลุ่มบริหารวิชาการ 749,760 586,830 - 1,336,590  

 กลุ่มบริหารงบประมาณ      
19 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงบประมาณ 
31,480 - - 31,480 นางทัศน ี

20 โครงการนโยบายและการ
บริหารงานแผนงานและ
สารสนเทศ  

25,000 - - 25,000 นางสิริลักษณ์ 

21 โครงการพัสดุสู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

200,000 - - 200,000 นายรังสรรค์ 

22 โครงการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจโดยบริหาร
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

6,000 - - 6,000 นางสิริลักษณ์ 

รวมกลุ่มบริหารงบประมาณ 262,480 - - 262,480  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล      

23 โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
คร ู

239,960 - 504,000 743,960 นางจุฬาพรรณ 

24 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

20,000 - 73,000 93,000 นางพรสวรรค ์

25 โครงการส่งเสริมระบบดแูล 33,500 - - 33,500 นางมัชฌิมา 



ที่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

ช่วยเหลือนักเรียน 
26 โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข 

10,500 - - 10,500 ส.ต.พงษ์ศักดิ ์

27 โครงการการบริหารกิจการ
นักเรียน 

16,000 - - 16,000 น.ส.ทิพยวร
รณ 

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 324,960 73,000 504,000 901,960  

 กลุ่มบริหารทั่วไป      

28 โครงการพัฒนากลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

193,550 - 94,500 288,050 นางอรวรรณ 

29 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

158,990 - 934,500 1,093,490 นายศุภชัย 

30 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย  

 

15,000 - 90,500 105,500 นางครีภัทร  

 รวมกลุ่มบริหารทั่วไป 367,540 - 1,119,500 1,487,040  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


