
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

รายเดือน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนวัดตาล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษานนทบุรี เขต 2  



                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                                                                                                          
                                                                                    (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                                                                                            

                                                      (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 





                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
โครงการ/ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและ
ผลสมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                         

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                      

                                                      (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 





                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                        

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                                                

                     (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 

 



 



                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๖3 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖3  ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                        

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                                              

                         (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 

 



 



 

 

 

 

 



                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                           

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                

                                                                                                                        

                         (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 



 





                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  31 มีนาคม ๒๕๖3 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖3 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                                      

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                          

                                                        (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 



 

 

 

 

 

 

 



                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  30 เมษายน ๒๕๖3 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖3 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                       

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                                                

                         (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 





                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  31 พฤษภาคม ๒๕๖3 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖3 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                       

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                                                   

                         (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 





                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  30 มิถุนายน ๒๕๖3 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖3 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                         

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                         (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 



 



 



                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดตาล อำเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
ที่                                                              วันที่  31 กรกฎาคม ๒๕๖3 

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 
          เรื่องเดิม 

          ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖3 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามโครงการ/
ผลผลิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังแนบ 

           ข้อเสนอ 

          เห็นควรนำแผนการใช้จ่ายเงินประมาณแจ้งทุกกลุ ่มและหน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื ่อใช้เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และลงเว็บไซต์โรงเรียนวัดตาล การบริหารในพัสดุ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

          ข้อพิจารณา 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

                                                       

                                  (นางสาวสุพา แสงพรม) 

                                                                                 ครู คศ. 1 

 

                                                                                 

                                                                                                                              

                         (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์)                               

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล



 

 

 

 


