
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
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ฝ่ายวิชาการ (จ านวน 19 โครงการ) 
1 - วช01 พัฒนาระบบบริหารงาน

วิชาการสู่มาตรฐานสากล 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 63 ก.พ. 64 ก.พ. 64 100,200.00 

 
  

2 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 1 จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ก.พ. 64 ก.พ. 64 3,000.00   

3 ซ้ือ กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ
งานทะเบียน (หมึกพิมพ์ ,แผ่นเคลือบ 
ปพ.1 , เอกสารทางการศึกษา  ปพ.1 
ปพ.2 ปพ.3,กระดาษ 120G , แฟ้มใส่
เอกสาร) 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ก.พ. 64 ก.พ. 64 25,000.00   

4 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 3 จัดท าเอกสารงานวัดผล
ประเมินผล (ตู้กระจกบานเลื่อน ,

กระดาษค าตอบ ,อุปกรณ์เก็บรักษาข้อสอบ ,
อุปกรณ์การสอบทุกประเภท, จดัท า ปพ.6 
ระเบียนสะสมของนักเรยีน ) 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 48,000.00   

5 เช่า กิจกรรมที่ 4 โปรแกรม ToSchool  
(ค่าโปรแกรม) 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 มิ.ย 64 มิ.ย 64 4,200.00   



ล า
ดับ

ที่ 
ประเภท
จัดหา 

(ชื้อ/
จ้าง/
เช่า) 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

ปริมาณ 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน 

หม
าย

เห
ตุ 

จ านวน หน่วย 

ประกาศ
เชิญชวน 
(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง

มอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติในปี 
2564 (บาท) 

เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

6 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 มิ.ย 64 มิ.ย 64 20,000.00   

7 ซ้ือ วช02 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 มี.ค. 64 มี.ค. 64 40,000.00   

8 จ้าง วช03 นิเทศภายในเข้มแข็ง 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 10,000.00   
9 ซ้ือ วช04 เรารัก ส.จ.พ. 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มี.ค. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 20,000.00   
10 ซ้ือ วช05 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 เม.ย. 64 เม.ย. 64 6,000.00   
11 ซ้ือ วช06 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ

เป็นเลิศ 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 พ.ค. 64 พ.ค. 64 70,000.00   

12 ซ้ือ วช07 พัฒนาระบบงานประกัน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 5,000.00   
13 ซ้ือ วช08 แนะแนวปี 2564 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ก.พ. 64 ก.พ. 64 15,000.00   
14 ซ้ือ วช09 งานรับนักเรียน ปี 2564 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ก.พ. 64 ก.พ. 64 10,000.00   
15 ซ้ือ-จ้าง วช10 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ส.ค. 64 ส.ค. 64 6,000.00   

16 ซ้ือ วช11 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 4,000.00   
17 ซ้ือ-จ้าง วช12 ห้องสมุดมีชีวิต  สร้างความคิด  

สร้างปัญญา 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ก.ค. 64 ก.ค. 64 31,060.34   

18 ซ้ือ-จ้าง วช13 โครงการเปิดบ้าน ส.จ.พ. 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 64 35,000.00   
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19 ซ้ือ วช14 พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค.. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 64 110,000.00   

20 ซ้ือ กิจกรรมที่ 1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนการสอน 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 80,000.00   

21 ซ้ือ กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนคุณภาพ  
(15 ห้องเรียน ๆ ละ 2,000 บาท) 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง มี.ค. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 30,000.00   

22 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 3 จัดท าและรายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง เม.ย. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 64 ไม่ใช้งบ   

23 ซ้ือ วช15 โครงการโรงเรียนสุจริต 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 64 ไม่ใช้งบ   

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด (เงินอุดหนุน) 462,260.34   
24 ซ้ือ วช16 โครงการทุนการศึกษา              

(เงินทุนการศึกษา) 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 109,441.06   

25 ซ้ือ วช17 พัฒนางาน กยศ.                     
(กองทุน กยศ.) 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 64 3,000.00   

26 ซ้ือ วช18 ทวิศึกษาพัฒนาชาติ                 
(งบทวิศึกษา) 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ย. 63 พ.ย. 62 พ.ย. 63 รองบจาก สพฐ.   

27 ซ้ือ วช19 โครงการสานฝันปันโอกาส
นักกีฬา( เงินรายได้สถานศึกษา ) 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 64 ก.ย. 64 ก.ย. 64 15,000.00   
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จ านวน 8 โครงการ) 
28 ซ้ือ-จ้าง กพ01 โครงการค่ายวิชาการ 

“Learning by doing  ร้อง เล่น เต้น 
คิด ACADEMIC CAMP 2021" 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ส.ค. 64 ส.ค. 64 ส.ค. 64 40,000.00   

28 ซ้ือ-จ้าง กพ01 โครงการค่ายวิชาการ 
“Learning by doing  ร้อง เล่น เต้น 
คิด ACADEMIC CAMP 2021" 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ส.ค. 64 ส.ค. 64 ส.ค. 64 40,000.00   

29 ซ้ือ กพ02 โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา
และอาชีพ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 64 ก.ย. 64 ก.ย. 64 15,000.00   

30 - กพ03 โครงการพัฒนาทักษะ ICT สู่การ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63    

31 ซ้ือ กิจกกรรมที่ 1 อบรมโครงการพัฒนา
ทักษะ ICT สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง มี.ค. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 25,878.00   

32 - กพ04 โครงการเสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิต 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 292,999.45   

33 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 1 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง , ลูกเสือ
วิสามัญรุ่นใหญ่ 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 110,501.45   
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34 ซ้ือ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 3,000.00   

35 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานและทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้    

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 179,498.00   

36 ซ้ือ-จ้าง กพ05 พัฒนาสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 50,000.00   

37 ซ้ือ-จ้าง กพ06 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มี.ค. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 15,000.00   
38 ซ้ือ-จ้าง กพ07 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เรียนรู้

สู่ศตวรรษที่ 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง เม.ย. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 64 10,000.00   

39  กพ08 วันภาษาไทยแห่งชาติ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 พ.ค. 64 พ.ค. 64 12,000.00   
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด (เงินรายได้สถานศึกษา) 460,877.45   
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จ านวน 19 โครงการ) 
40 จ้าง บท01 โครงการปรับปรุงอาคาร 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 64 180,000.00   
41 จ้าง บท02 โครงการปรับปรุงหน้าเสาธง 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 64 ม.ค. 64 90,000.00   
42 จ้าง บท03 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64 ก.พ. 64 ก.พ. 64 15,000.00   
43 ซ้ือ บท04 โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่าง 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 36,000.00   
44 จ้าง บท05 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 30,000.00   
45 จ้าง บท06 โครงการซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 15,000.00   
46 ซ้ือ บท07 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 64. ม.ค. 64 ม.ค. 64 3,000.00   
47 ซ้ือ บท08 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ท าความ

สะอาด 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 27,000.00   

48 จ้าง บท09 โครงการบ ารุงครุภัณฑ์ฝ่าย
บริหารทั่วไป 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 5,000.00   

49 จ้าง บท10 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายโรงเรียน 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มี.ค. 63 มี.ค. 64 มี.ค. 64 25,000.00   

50 จ้าง บท11 โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง เม.ย. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 64 25,000.00   

51 ซ้ือ-จ้าง บท12 โครงการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 พ.ค. 64 พ.ค. 64 15,000.00   

52 จ้าง บท13 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 10,000.00   
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53 ซ้ือ-จ้าง บท14 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์
หอประชุม 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 35,000.00   

54 จ้าง บท15 โครงการติดตั้งพัดลมหอประชุม 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 45,000.00   
55 จ้าง บท16 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน

เท้า 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มี.ค. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 150,000.00   

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด (เงินอุดหนุน) 706,000.00   
56 เช่า บท17 โครงการเว็บไซต์โรงเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 พ.ค. 64 พ.ค. 64 5,000.00   
57 ซ้ือ บท18 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 5,000.00   
58 จ้าง บท19 โครงการซ่อมบ ารุงห้องน้ า-ห้อง

ส้วม 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 13,000.00   

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด (เงินรายได้สถานศึกษา) 23,000.00   
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล (จ านวน 5 โครงการ) 
59 - บค01 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน

สวายจีกพิทยาคม 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 145,500.00   

60 ซ้ือ กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมครู 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง มี.ค. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 10,000.00   
61 ซ้ือ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง เม.ย. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 64 40,000.00   
62 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง พ.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ย. 63 95,500.00   

63 ซ้ือ บค02 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 500.00   

64 ซ้ือ-จ้าง บค03 พัฒนาฝ่ายบริหารบุคคล 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 18,000.00   
65 ซ้ือ-จ้าง บค04 กีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนขนาด

เล็กในสหวิทยาเขต เมืองฯ 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 พ.ค. 64 พ.ค. 64 19,000.00   

66 จ้าง บค05 จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 99,540.00   
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด (เงินอุดหนุน) 282,540.00   
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ฝ่ายกิจการนักเรียน (จ านวน 8 โครงการ) 
67 ซ้ือ กก01 การพัฒนาระบบสภานักเรียน

และสถานศึกษาสีขาว ทูบีนัมเบอร์วัน 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64 ก.พ. 64 ก.พ. 64 5,000.00   

68 ซ้ือ กก02 พัฒนาระบบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 64 17,000.00   

69 ซื้อ/จ้าง กก03 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 64 23,000.00   
70 ซ้ือ กก04 พัฒนาระบบส านักงานฝ่าย

กิจการนักเรียน 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 64 18,000.00   

71 ซ้ือ-จ้าง กก05 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อน
วัยอันควร 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 1,500.00   

72 ซ้ือ-จ้าง กก06 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 1,500.00   

73 ซ้ือ-จ้าง กก07 โครงการคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 64 1,500.00   

74 จ้าง กก08 โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64 ก.พ. 64 ก.พ. 64 65,427.00   
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 132,927.00   
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ฝ่ายงบประมาณ (จ านวน 2 โครงการ) 
75 - งป01 โครงการพัฒนางานบริหาร

งบประมาณ 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ย. 63 38,000.00   

76 ซ้ือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานการเงิน 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง พ.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ย. 63 4,000.00   
77 ซ้ือ กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานบัญชี 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง พ.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ย. 63 4,000.00   
78 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานพัสดุและ

สินทรัพย์ 
1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง พ.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ย. 63 5,000.00   

79 ซ้ือ-จ้าง กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานควบคุมภายใน 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 63 2,000.00   
80 ซ้ือ กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานนโยบายและ

แผนงาน 
1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63 5,000.00   

81 จ้าง กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง มี.ค. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 18,000.00   

82 - งป02 โครงการประหยัดพลังงาน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 63 ก.ย. 64 ก.ย. 64 ไม่ใช้งบ   
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 38,000.00   
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