
 
 

    

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ

ปีงบประมาณ 2565 

 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพานพร้าว 
ตำบลพานพร้าว  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนพานพรา้ว 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของโรงเรียนพานพร้าว 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า     
"ให้ หน่วยงานของรัฐ จดัทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธกีารทีก่รมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ" นั้น 

 โรงเรียนพานพรา้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอเผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจา้งประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของโรงเรียนพานพร้าว เพื่อให้การ
ดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ่และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

(นายคมสัน  ชัยจักร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
โรงเรียนพานพร้าว 

 
ลำดับที ่ ชื่อโครงการจะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ

จัดจ้าง
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดวา่
จะจัดซื้อจัดจ้าง

(เดือน/ปี) 

แหล่งของเงิน หมาย
เหตุ 

๑ โครงการส่งเสริมการประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน/
ทักษะวิชาการ 

63,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๒ โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 11,437 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๓ โครงการ ยวุบรรณารักษ ์ 5,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๔ โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา 

30,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๕ โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านดนตร ี

30,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๖ โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านนาฎศิลป ์

30,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๗ โครงการ ประดิษฐ์เครื่องประดับ
นาฎศิลป์ไทย 

15,140 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๘ โครงการ พัฒนาระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน 

25,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๙ โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอด
อบายมุข และสารเสพตดิ 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

10 โครงการ สถานศึกษาต้นแบบ
ลูกเสือ 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

11 โครงการ พัฒนาโรงเรียนเพื่อ
ประเมินรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานและนักเรียน
พระราชทาน 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

12 โครงการ สอนเสริมเพิ่มความรู ้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

 

 
 
ลายมือชื่อ.............................................ผู้จดัทำ            ลายมือชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบ 
              ( นางสาวณฐัธิชา  ทองยืน )                                   ( นายคมสัน ชัยจักร์ ) 
                  หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
โรงเรียนพานพร้าว 

 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อโครงการจะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ

จัดจ้าง
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดวา่จะ
จัดซื้อจัดจา้ง(เดือน/ปี) 

แหล่งของเงิน หมาย
เหตุ 

๑3 โครงการ การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้และพัฒนาคลังข้อสอบ 

40,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๑4 โครงการ ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสู่สากล 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๑5 โครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๑6 โครงการ ส่งเสริมอาชพีระหว่าง
เรียน 

20,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๑7 โครงการวันสำคัญ 70,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๑8 โครงการ ส่งเสริมการทำวิจัยใน
โรงเรียน 

3,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๑9 โครงการ ส่งเสริมน้อมนำศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

20 โครงการ ส่งเสริมนักเรียน ครู 
บุคลากรที่มีความสามารถสู่ความ
เป็นเลิศ 

45,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

21 โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เรื่องการอา่น (Reading Literacy)
ตามแนวทางของ PISA 

6,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

22 โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์(Mathmatic 
Literacy)ตามแนวทางของ PISA 

6,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

23 โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientic Literacy) 
ตามแนวทางของ PISA 

6,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

 
 

ลายมือชื่อ.............................................ผู้จดัทำ            ลายมือชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบ 
              ( นางสาวณฐัธิชา  ทองยืน )                                   ( นายคมสัน ชัยจักร์ ) 
                  หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 

 



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
โรงเรียนพานพร้าว 

 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อโครงการจะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ

จัดจ้าง
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดวา่จะ
จัดซื้อจัดจา้ง(เดือน/ปี) 

แหล่งของเงิน หมาย
เหตุ 

24 โครงการส่งเสริมการใช้ธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

25 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 5,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

26 โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

40,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

27 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Wast School) 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

28 โครงกรสร้างภาคีครอืข่าย
เพื่อพัฒนาการจดัการเรยีน
การสอน 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

29 โครงการโรงเรียนส่งเสรมิ
สุขภาพ 

20,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

30 โครงการเด็กไทยบริโภค
ปลอดภัย ห่างไกลโรค 
NCDs (อย.น้อย) 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานศึกษา 

150,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

32 โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็น
รายหน่วย 

5,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

33 โครงการส่งเสริมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

5,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

34 โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูใ้นรูปแบบ
แพลตฟอร์มการเรียนรู ้

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

 
 

ลายมือชื่อ.............................................ผู้จดัทำ            ลายมือชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบ 
              ( นางสาวณฐัธิชา  ทองยืน )                                   ( นายคมสัน ชัยจักร์ ) 
                  หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
โรงเรียนพานพร้าว 

 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อโครงการจะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ

จัดจ้าง
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดวา่จะ
จัดซื้อจัดจา้ง(เดือน/ปี) 

แหล่งของเงิน หมาย
เหตุ 

35 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

36 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

20,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

37 โครงการส่งเสริมผู้เรียน ให้
มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

38 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 70,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

39 โครงการการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

40 โครงการเดินทางไกลและ
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด 

30,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

41 โครงการประดิษฐ์
เครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

42 โครงการปัจฉิมนิเทศ 24,100 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

43 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
พาเพลิน 

30,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

44 โครงการ นิเทศภายใน 
 

10,000 ตุลาคม ๖๔ – 
กันยายน ๖๕ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

 
 
ลายมือชื่อ.............................................ผู้จดัทำ            ลายมือชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบ 
              ( นางสาวณฐัธิชา  ทองยืน )                                   ( นายคมสัน ชัยจักร์ ) 
                  หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
โรงเรียนพานพร้าว 

 
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 

 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อโครงการจะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ

จัดจ้าง
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดวา่จะ
จัดซื้อจัดจา้ง(เดือน/ปี) 

แหล่งของเงิน หมายเหตุ 

 
- 
 

- - - -- 
ไม่มีการ
จัดซื้อจัด

จ้าง 
 
 
 
ลายมือชื่อ.............................................ผู้จดัทำ            ลายมือชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบ 
              ( นางสาวณฐัธิชา  ทองยืน )                                   ( นายคมสัน ชัยจักร์ ) 
                  หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 
 


