
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร



 
ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง  เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------- 

 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ  นั้น 

  โรงเรียนบานโคกแปะไดจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อใหการดำเนินการจัดซื ้อจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส และตรวจสอบไดตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ 

  จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

(นายอัมพร  ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



แผนการจัดซ้ือจัดจาง โรงเรียนบานโคกแปะ ปงบประมาณ 2564 

โครงการจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอื่น 

ท่ี รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หนวยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจาง 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 

(เดือน/ป) 
แหลงเงิน 

1 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และส่ิงกอสราง 

1 451,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2563 สพฐ. 

       
       
       

รวมจำนวนเงิน 451,000 - - - 
 

  -  เห็นชอบ 
  -  อนุมัติ 
 

                         
ลงช่ือ.................................................... 
           (นายอัมพร  ภูพานเพชร) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

ผูจัดทำ 

ลงช่ือ          เจาหนาท่ี 
        (นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว) 
ตรวจตอบความถูกตอง 

ลงช่ือ       หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
         (นางมนนิภา  แกวลวนลวน) 
เห็นควรอนุมัติ 

ลงช่ือ                      หัวหนาเจาหนาท่ี 
         (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 



 
ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง  เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------- 

 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ  นั้น 

  โรงเรียนบานโคกแปะไดจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อใหการดำเนินการจัดซื ้อจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส และตรวจสอบไดตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ 

  จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายอัมพร  ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 



แผนการจัดซ้ือจัดจาง โรงเรียนบานโคกแปะ ปงบประมาณ 2564 

โครงการจางเชาใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ท่ี รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หนวยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจาง 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 

(เดือน/ป) 
แหลงเงิน 

1 จางเชาใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เดือน
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2564 

1 4,782.90 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2564 สพฐ. 

2 จางเชาใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เดือน
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

1 4,782.90 เฉพาะเจาะจง เมษายน 2564 สพฐ. 

3 จางเชาใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เดือน
กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 

1 4,782.90 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 สพฐ. 

รวมจำนวนเงิน 14,348.70 - - - 
 

  

  -  เห็นชอบ 
  -  อนุมัติ 
 

                  
ลงช่ือ.................................................... 
           (นายอัมพร  ภูพานเพชร) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

ผูจัดทำ 

ลงช่ือ          เจาหนาท่ี 
        (นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว) 
ตรวจตอบความถูกตอง 

ลงช่ือ       หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
         (นางมนนิภา  แกวลวนลวน) 
เห็นควรอนุมัติ 

ลงช่ือ                      หัวหนาเจาหนาท่ี 
         (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 



 
ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง  เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------- 

 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ  นั้น 

  โรงเรียนบานโคกแปะไดจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อใหการดำเนินการจัดซื ้อจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส และตรวจสอบไดตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ 

  จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายอัมพร  ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ



แผนการจัดซ้ือจัดจาง โรงเรียนบานโคกแปะ ปงบประมาณ 2564 

โครงการซ้ือโตะ – เกาอี้นักเรียน ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

ท่ี รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หนวยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจาง 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 

(เดือน/ป) 
แหลงเงิน 

1 ซื้อโตะ – เกาอี้นักเรียน ระดับกอน
ประถมศึกษา 

24 35,520 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 สพฐ. 

2 ซื้อโตะ – เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 18 28,440 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 สพฐ. 
3 ซื้อโตะ – เกาอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 27 45,360 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 สพฐ. 
       
       

รวมจำนวนเงิน 109,320 - - - 
 

 
ผูจัดทำ 

ลงช่ือ          เจาหนาท่ี 
        (นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว) 
ตรวจตอบความถูกตอง 

ลงช่ือ       หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
         (นางมนนิภา  แกวลวนลวน) 
เห็นควรอนุมัติ 

ลงช่ือ                      หัวหนาเจาหนาท่ี 
         (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 

  -  เห็นชอบ 
  -  อนุมัติ 
 

                 
ลงช่ือ.................................................... 
           (นายอัมพร  ภูพานเพชร) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 


