
 

 

 

ประกาศโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

………………………………………………………………………….. 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
  โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   
ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป 
ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
      (นายมนตรี ใยระย้า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบอุดหนุน 
 ค่าสาธารณูปโภค 332,589.54  
 ค่างบกลาง 66,517.91  

รวม 399,107.45  
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  133,000.00 ครูศิริสัมพันธ์ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 15,000.00  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,000.00  
     - อนุรักษ์และพัฒนาทักษะภาษาไทย 10,000.00  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9,000.00  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12,000.00  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000.00  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 7,000.00  
     - นิเทศภายใน 2,000.00  
     - กิจกรรมแนะแนว 15,000.00  
     - ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4,000.00  
     - งานทะเบียนและวัดผล 17,000.00  
     - กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 27,000.00  

2 โครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 80,000.00 ครูชูเกียรติ 
3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ 10,000.00 ครูศรัทธา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป  40,000 ครูธดล 
      - งานธุรการ  20,000.00  
      - งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู  15,000.00  
      - พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  5,000.00  

5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 428,850.70 ครูศรัทธา 
6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 14,000.00 ครูธดล 
7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,000.00 ครูธีรวัต 
8 โครงการนักเรียนพักนอน 8,000.00 ครูสมภักดิ์ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 27,200.00 ครูเสาวลักษณ์ 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
สู่นักกีฬาอาชีพ 

126,000.00 ครูเสาวลักษณ์ 

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
11 โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 50,000.00 ครูวุฒิพัทธิ์ 
12 โครงการจัดท าแผนและเสนอของบประมาณ 8,200.00 ครูธนะชัย 

รวม 931,250.70  
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 

13 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรียนการสอนด้าน ICT  85,000.00 ครูธีรวัต 
      - กิจกรรมห้องเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21,000.00  

      - กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล 40,000.00  

      - กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุงรักษาจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 24,000.00  

14 โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา อาชีพ 30,000.00 ครูวันวิสา 
15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 41,571.21 ครูพอตา 
16 โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต  193,500.00 ครูอริสรา 

      - ลิตเติ้ลเชฟทีอาร์ (Little Chef T.R.) 11,000.00  
      - ช่างตัดผมชาย 5,000.00  
      - ปักผ้าเบื้องต้น 5,000.00  
      - ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20,000.00  
      - ห้องเรียนภาษาเมียนมา 10,000.00  
      - COFFEE T.R. 10,000.00  
      - ห้องเรียนโกรเซอรี่ ไทยแลนด์ 5,000.00  
      - อาหารในครัวเรือน 9,000.00  
      - ช่างเชื่อมไฟฟ้า 1 20,000.00  
      - แอร์โฮสเตส 10,000.00  
      - สกรีน & flex 1,2 10,000.00  
      - เตรียมกีฬาม.ต้น 5,000.00  
      - เตรียมกีฬาม.ปลาย 5,000.00  
      - เกษตรพอเพียง 10,000.00  
      - ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล 35,000.00  
      - สวนผักออร์แกนิค 10,000.00  
      - อัจฉริยภาพทางดนตรี 10,000.00  
      - กีฬาเซปัคตะกร้อ 3,500.00  

17 โครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19 40,000.00 ครูศิริสัมพันธ์ 
รวม 390,071.21  

 



ที ่ ชื่อโครงการ 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบรายได้สถานศึกษา 
18 โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคล

กรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
25,416.28 ครูเสาวลักษณ์ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของ
นักเรียน 

75,600.00 ครูเสาวลักษณ์ 

รวม 101,016.28  
 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามพระร าชบ ัญญัต ิก า ร จ ัดซื ้อ จ ัด จ ้า ง และกา รบร ิห า ร ง านพัส ด ุภ าคร ัฐ  พ . ศ . 2560 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  
 เนื่องด้วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน  500,000 บาท หรือ 
การจัดจ้างตามที่กฎหมายไม่ ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จึ งด า เนินการตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  
จัดซื้อจัดจ้างโดยตรงกับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติในงานที่จะซื้อหรือจ้างรายใดรายหนึ่งภายใต้เงื่อนไข  
ที่ก าหนดของวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีตาม ม.56(2)(ข)(ไม่เกิน 500,000 บาท) 


