
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนพระแสงวิทยา  ตำบลอิปัน  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ที ่ พสว.02.๑๗๔/256๕                              วันที ่    ๑๘  กรกฎาคม  256๕  

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา   

ความเป็นมา/ข้อเท็จจริง 

      ตามที่โรงเรียนพระแสงวิทยาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตในการประเมิณโรงเรียนสุจริตจะ
ดำเนิการประเมิณทุกปีปีละ ๑ ครั้ง เป็นแนวทางการประเมนิภายนอกและภายในนั้น 

 การประเมินภายในกำหนดให้เป็นการประเมินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน โดยเน้นไปในทาง
โปร่งใสและเป็นธรรม มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ ่งกล่าวถึงแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง จัดหา พัสดุประจำปี
การศึกษา รายละเอียดตามแนบ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการรจัดหาพัสดุด้วยวิธ๊ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการ

ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

ข้อเสนอ 

- เห็นควรเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์
โรงเรียน ฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตในรอบต่อไป 

- จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้เผยแพร่ 

ข้อพิจารณา 

- เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

(นายนภศูล  ตุลยกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา 



   

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนพระแสงวิทยา 

เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

            

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

 โรงเรียนพระแสงวิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปี การศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

      

 

(นายนภศูล  ตุลยกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา 

 

  



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 

โรงเรียนพระแสงวิทยา 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจดัจ้าง 
(เดือน/ปี) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาในโรงเรียน 70,000 ปี 2565 
2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างในโรงเรียน 270,000 ปี 2565 
3 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำคร ู 120,000 ปี 2565 
4 จัดทำห้องศาสตร์พระราชา 150,000 ปี 2565 
5 ปรับปรุงห้องเรียนภาษา  200,000 ปี 2565 
6 จัดทำป้ายหน้าโรงเรียน 500,000 ปี 2565 
7 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 ปี 2565 
8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  200,000 ปี 2565 
9 จัดซื้อโตะ๊ เก้าอี้นักเรียน 200,000 ปี 2565 
10 พัฒนาโดมลูกท่านหญิง 490,000 ปี 2565 
11 จัดซื้อที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักเรียน 150,000 ปี 2565 
12 ปรับปรุงห้องกิจกรรมลูกเสือ 200,000 ปี 2565 
13 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 390,000 ปี 2565 
14 จัดซื้อพัดลมในห้องเรียน 57,920 ปี 2565 
15 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขานักเรียน 50,000 ปี 2565 
16 พัฒนาห้องพยาบาล 45,000 ปี 2565 
17 ปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ 5,000 ปี 2565 
18 ปรับปรุงระบบน้ำดื่มในโรงเรียน 20,000 ปี 2565 
19 ปรับปรุงหอประชุม 50,000 ปี 2565 
20 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และวัสดคุรุภัณฑ์ 50,000 ปี 2565 
21 ติดตั้งระบบกั้นรถอัตโินมัต ิ 80,000 ปี 2565 

 

อนุมัติ 

                                         

                                                  
(นายนภศูล  ตุลยกุล) 

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา 



แผนการบริหารปีการศึกษา พ.ศ.2565 (งบบริหาร) 
โรงเรียนพระแสงวิทยา 

 
ที ่ รายการงบประมาณ เกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่าย งบจัดสรร 
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 700,000 
2 ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน 300,000 
3 ค่าสาธารณูปโภค -จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ของสำนักงาน 1,484,000 
4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง 80,000 
5 ค่าวัสดุสำนักงาน -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำนักงาน 110,000 
6 ค่าเอกสารวิชาการ -จ่ายเป็นค่าเอกสารต่างๆสำหรับนักเรียน เช่น ปพ. ซองข้อสอบ 200,000 
7 ค่ากระดาษ A4 -จ่ายเป็นค่ากระดาษ A4 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 120,000 
8 ค่าหมึกพิมพ์ -จ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์เพ่ือถ่ายเอกสารในการจัดการเรียนการสอน 120,000 
9 ค่าหมึกถ่ายเอกสาร -จ่ายเป็นค่าหมึกถ่ายเอกสารเพ่ือถ่ายเอกสารในการจัดการเรียนการสอน 45,000 
10 ค่ากระดาษไข -จ่ายเป็นค่ากระดาษไขเพ่ือถ่ายเอกสารในการจัดการเรียนการสอน 40,000 
11 ค่าโรลเนียว -จ่ายเป็นค่าโรลเนียวเพ่ือถ่ายเอกสารในการจัดการเรียนการสอน 25,000 
12 ค่าจ้างบุคลากร (ครูจีน) -จ่ายเป็นค่าจ้างครูจีน 189,000 
13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำรองค่าใช้จ่าย) -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการบริหารจัดการของสำนักงาน 117,000 
 รวมทั้งสิ้น  3,530,000 

 
อนุมัติ 

                                                                        
 
 

(นายนภศูล  ตุลยกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิยา 


