
 

ประกาศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

เรื่อง การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนและของหน่วยงานของรัฐ
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

(นายศุภชัย  พิมพาเลีย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จัดสรรเงินโครงการ 
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้  

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15,000 นางเยาวนาฏ  เริ่มศร ี

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม 3,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

3 โครงการหนึ่งครูหนึ่งวิจัย 2,000 น.ส.ศรีประภา  สุนารักษ์ 

4 
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 3,000 

นายสันติ  เหล่ามีชัย 
น.ส.กนิษฐา  นุ่นสวัสดิ์ 

5 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3,000 

น.ส.ประหยัด ฤาชากูล  
น.ส.ศรีประภา  สุนารักษ์ 

6 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน 10,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

7 โครงการสอนซ่อมเสริม 2,000 นายสันติ  เหล่ามีชัย 

8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3,000 นางเยาวนาฏ  เริ่มศร ี

9 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 5,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

10 โครงการแนะแนว 5,000 นายสันติ  เหล่ามีชัย 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 3,000 น.ส.ศรีประภา  สุนารักษ์ 

12 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 7,000 นายสันติ  เหล่ามีชัย 

13 โครงการสัปดาห์วิชาการ 10,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

14 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 3,000 นางเยาวนาฏ  เริ่มศร ี

15 โครงการเข้าค่ายวิชาการ 10,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

16 
โครงการประกันคุณภาพภายใน/พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 5,000 

น.ส.กนิษฐา  นุ่นสวัสดิ์ 

17 โครงการนิเทศภายใน 2,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

18  โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 2,000 นายสันติ  เหล่ามีชัย 

19  โครงการประชาคมอาเซียน 3,000 ว่าท่ี ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช 

20  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000 นางเยาวนาฏ  เริ่มศร ี

21 โครงการผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 5,000 นางเยาวนาฏ  เริ่มศร ี

22 โครงการเรียนรู้แบบโครงงาน 3,000 น.ส.ศรีประภา  สุนารักษ์ 

24 โครงการพัฒนาห้องสมุด 5,000 น.ส.เพ็ญพิชา  นิยธรรม 

25 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 100,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

26 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 20,000 นายสันติ  เหล่ามีชัย 

 



2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,000 น.ส.กนิษฐา นุ่นสวัสดิ์ 
2 โครงการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษา 2,000 นายทนงชัย  คิดโสดา 
3 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่งานงบประมาณ 10,000 นางสมคิด  ทับศรีแก้ว 
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการเงินและพัสดุ 5,000 น.ส.ประหยัด  ฤาชากูล 
5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ตามจัดสรร นายศราวุธ  สายตา 
6 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 2,000 น.ส.กนิษฐา นุ่นสวัสดิ์ 
7 โครงการสนับสนุนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ตามจัดสรร นางสมคิด  ทับศรีแก้ว 
8 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 40,000 นายศราวุธ  สายตา 

 
 

3. กลุ่มงานบริหารบุคคล  ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและโครงการ ดังนี้     

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 13,000 นางสมคิด  ศิริวัฒ 
2 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 25,000 นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร 
3 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,000 นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร 
4 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร 30,000 นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร 
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
4,820 นางสมคิด  ศิริวัฒ 

6 โครงการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน 3,000 นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร 

 
 
 
 

 
  



4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและโครงการ ดังนี้       

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 10,000 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว 
2 โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,000 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว 
3 โครงการรณรงค์ประหยัดน้ า - ประหยัดไฟ 2,000 น.ส.ณัชชา  มลิซ้อน 
4 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5,000 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว 
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 18,000 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว 
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  5,000 น.ส.ณัชชา  มลิซ้อน 
7 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรการสารสนเทศ 5,000 น.ส.เพ็ญพิชา  นิยธรรม 
8 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 6,000 น.ส.ณัชชา  มลิซ้อน 
9 โครงการควบคุมภายใน 1,000 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว 
10 โครงการบ ารุงรักษาพาหนะของโรงเรียน 20,000 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว 
11 โครงการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 5,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 
12 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส านักงาน 30,000 นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร 

13 โครงการส ามะโนนักเรียนและรับนักเรียนใหม่ 3,000 นายศรันยู  พระโนเรศ 

 
2.5 กลุ่มงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและโครงการ ดังนี้       

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครองของนักเรียน 6,000 นายศรันยู  พระโนเรศ 
2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 นางสาวสุธิดา  อินธิแสง 
3 โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา 1,000 นางสาวสุธิดา  อินธิแสง 
4 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 1,000 ว่าที่ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช 

5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขนิสัยสุขภาพนักเรียน 1,000 ว่าที่ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช 

6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000 นางสาวสุธิดา  อินธิแสง 

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 2,000 ว่าที่ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช 

8 โครงการ To  BE  NUMBER  ONE 2,000 ว่าที่ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช 
9 โครงการปฏิบัติธรรม               2,000 ว่าที่ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช 

10 โครงการกิจกรรมหน้าเสาธง 1,000 นายศรันยู  พระโนเรศ 
11 โครงการกีฬาภายใน 50,000 นายศรันยู  พระโนเรศ 
12 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  5,000 นางสาวสุธิดา  อินธิแสง 

13 โครงการส่งเสริม  สืบสาน  ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะพ้ืนบ้าน 2,000 น.ส.อาทิตยา  พันธ์เสถียร 

14 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 2,000 นายอดุลย์  ทับศรีแก้ว 



 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

15 โครงการพัฒนาด้านกีฬา 30,000 นายศราวุธ  สายตา 

16 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 5,000 นางบุษราภรณ์  สีดาดาน 

17 โครงการวันส าคัญ 41,120 นายศรันยู  พระโนเรศ 
 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9   กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 วันปิยมหาราช  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 วันออกพรรษา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 พิธีถวายพวงมาลา ร.6  กลุ่มงานบุคลากร 
 วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 วันรัฐธรรมนูญ  กลุ่มงานวิชาการ 
 วันคริสต์มาส  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 วันขึ้นปีใหม่ / ส่งท้ายปีเก่า  กลุ่มงานบุคลากร 
 วันครู  กลุ่มงานบุคลากร  
 วันวิสาขบูชา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 วันไหว้ครู  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 วันสุนทรภู ่/ วันต่อต้านยาเสพติด  กลุ่มสาระภาษาไทย 
 สวนสนามลูกเสือ  กลุ่มงานวิชาการ 
 วันอาสาฬหบูชา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  กลุ่มงานวิชาการ 
 วันเข้าพรรษา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 วันภาษาไทยแห่งชาติ  กลุ่มสาระภาษาไทย 
 วันแม่แห่งชาติ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
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