
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
ที ่   วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในประกาศ 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
   
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น 
 บัดนี้ โรงเรียนบ้านโคกแปะได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในประกาศเพ่ือ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต่อไป 
 

 

 

              ( นายวรวิทย์  วังโสม ) 
                                            หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   
           เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ 
      
  
 
                      ( นายอัมพร  ภูพานเพชร ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

……………………………………………………………………………….. 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ขอประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
           

              ( นายอัมพร  ภูพานเพชร ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ



แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

1.  แหล่งงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลผู้เรียน ณ  10  มิถุนายน  2565  
 

รายรับ จำนวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  
 -  ระดับปฐมวัย (1,700 X 26) 44,200  
 -  ระดับประถมศึกษา (1,900 X 69) 131.100  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (4,500 X 41) 184,500  
 - เงินอุดหนุนรายหัว (การเรียนการสอน) คงเหลือจากปี 2564 71998.52  
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 - ระดับปฐมวัย (430 X 26) 11,180  
 - ระดับประถมศึกษา (480 X 69) 33,120  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (880 X41) 36,080  
 - เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คงเหลือจากปี 2564 225,517  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ)   
 รวมรายรับ   
 รายจ่าย                        
 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น  ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
(อนุบาล 30 % พ้ืนฐาน  70% )    

50,000 
 

 
2. ส่วนที ่เหลือจากข้อ 1 นำมาจัดสรรให้โครงการพัฒนาฯ ที ่สอดคล้องกับ
นโยบาย สพฐ. /สพป. / บริบทและความต้องการของ ร.ร.   

390,180 
 

 รวมรายจ่าย 440,180  
ระดับปฐมวัย (รายหัวปฐมวัย 44200+พัฒนาผู้เรียน11180) 55,380 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน (รายหัวขั้นพ้ืนฐาน315600-ค่าสาธารณูฯ 50000) +พัฒนาผู้เรียน 69200 334,800 
รวม 390,180 

 
 
 
 
 
 
 



2. โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

ระดับการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
คง

เห
ลือ

ปี 
25

64
 

 

กิจ
กร
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ฯ 
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เห
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ป ี

25
64

 

    

1 - หนังสือเรียน          

2 - เครื่องแบบนักเรียน          

3 - อุปกรณ์การเรียน          

4 - กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน         

รวมเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ         

- ปัจจัยพื้นฐาน          

- อาหารกลางวัน (95X21X200) 
อบต. โคกส ี

        

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว    309,800 
71,998.

52 
80,380 225,516

.50 - 687,695     

1 งานบริหารวิชาการ 

1.1 โครงการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา IQA 

5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน ครูณัฏฐ ์ 
บัวผัน 

1.2 โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาและหลักสูตรสาระการ
เรียนรู ้

5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน ครูณัฏฐ ์ 
บัวผัน 

1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

25,000  20,000  - 45,000 ขั้นพื้นฐาน ครูกมลชนก 
ยลถวิล 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะการคิด 7 
ทักษะการคิด (7 Thinking Skills)  

5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน ครูศิริพร 
สิงห์คำป้อง 

1.5 โครงการพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน การเขียน สื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

10,000  -  - 10,000 ขั้นพื้นฐาน ครูสุพรรษา 
โคตรชมภู 

1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะดา้น 
digital literacy 

6,800  8,200  - 15,000 ขั้นพื้นฐาน ครูวรวิทย ์
วังโสม 

1.7 โครงการพัฒนาการเรยีนรูส้ำหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้และเด็กพิเศษ 

5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน ครูโสภิดา 
ไชยเพ็ชร 

1.8 โครงการจดัการเรียนการสอนตาม
แนว Active Learning 

15,000  -  - 15,000 ขั้นพื้นฐาน ครูกมลชนก 
ยลถวิล 

1.9 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
และภายนอกโรงเรียน 

26,800  27,000  - 53,800 ขั้นพื้นฐาน ครูรุ่งวิทย์ 
อนันเต่า 

1.10 โครงการประกันคณุภาพภายใน
โรงเรียนบ้านโคกแปะปฐมวัย 

1,000  -  - 1,000 ปฐมวัย ครูภาสินี 
ชินคำ 



ที ่ แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

ระดับการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

1.11 โครงการพัฒนาการด้านสติปญัญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐาน
และแสวงหาความรู ้

2,000  -  - 2,000 ปฐมวัย ครูภาสินี 
ชินคำ 

1.12 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและการจัดการหลักสูตร
ครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครูภาสินี 
ชินคำ 

1.13 โครงการการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคญั ระดับปฐมวัย 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย 
ครูภาสินี 
ชินคำ 

1.14 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง -  11,180  - 11,180 ปฐมวัย ครูภาสินี 
ชินคำ 

1.15 โครงการนักอนุรักษ์น้อย 3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครูพัชราภรณ์ 
โคตรศรีวงษ์ 

2. งานบริหารบุคลากร 

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 10,000  -  - 10,000 ขั้นพื้นฐาน ครูวนิภา 
กันจินะ 

2.2 โครงการส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครูภาสินี 
ชินคำ 

2.3 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและการจัดการครูให้
เพียงพอกับช้ันเรียน 

1,000  -  - 1,000 ปฐมวัย ครูภาสินี 
ชินคำ 

3. งานบริหารงบประมาณ   

3.1 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรยีน 

60,000  -  - 60,000 ขั้นพื้นฐาน ครูวรวิทย์ครู
บุญญาพงษ ์

3.2 โครงการส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

20,000  -  - 20,000 ปฐมวัย ครูภาสินี 

4. งานบริหารทั่วไป 

4.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน 

ผอ. , 
ครูบุญญาพงษ์ 
ดวงมาลย ์

4.2 โครงการส่งเสริมผู้เรยีนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค ์

10,000  14,000  - 24,000 ขั้นพื้นฐาน ครูบุญญาพงษ์ 
ดวงมาลย ์

4.3 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000  -  - 1,000 ขั้นพื้นฐาน ครูอดิศร 
ศรีอร้ญ 

4.4 โครงการชีวิตสดใส ห่างไกล  
สิ่งเสพตดิ 

3,000  -  - 3,000 ขั้นพื้นฐาน ครูอดิศร 
ศรีอร้ญ 

4.5 โครงการโรงเรยีนรอบรูด้้าน
สุขภาพ (Health Literate 
School : HLS ) 

15,000  -  - 15,000 ขั้นพื้นฐาน ครูบุษบา 
โทหล้า 



ที ่ แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

ระดับการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

4.6 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 35,000  -  - 35,000 ขั้นพื้นฐาน ครูศุภัทรา 
จันทร 

4.7 โครงการอยู่อย่างพอเพียง 20,000  -  - 20,000 ขั้นพื้นฐาน ครูเอกภาพ 
สินธุกูฏ 

4.8 โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3,000  -  - 3,000 ขั้นพื้นฐาน ครูฑิฆัมพร 
ภูลายยาว 

4.9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย ครูพัชราภรณ์ 
โคตงศรีวงศ์ 

4.10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณไ์ด ้

5,200  -  - 5,200 ปฐมวัย ครูพัชราภรณ์ 
โคตงศรีวงศ์ 

อนุบาล 44,200 11,180 - 55,380 
    

ขั้นพื้นฐาน 265,600 69,200 - 334,800 
    

รวม 390,180     

 
 
 

 


