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จ านวนเงิน 

(บาท)

1 แผนกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล

2 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมท่ีระลึกวัน/เย่ียมผู้ป่วย พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 5,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

3 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมต้อนรับครูใหม่/เล้ียงส่งครูย้าย พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 7,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

4 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมงานพิธีศพ พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

5 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันส าคัญ พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 3,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

6 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกรียรติ พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

7 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมงานเล้ียง /ทัศนศึกษา พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 30,000.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

8 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล

9 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 6,600.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

10 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 6,600.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

11 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมอบรม/สัมมนา/หน่วยงานอ่ืน พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 4,190.20         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

12 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 20,000.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

13 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมวัสดุ อุปกรณ์พัฒนางาน พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 4,217.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

14 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

15 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 6,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

16 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

17 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมเคมีหน้ารู้ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 4,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

18 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 500.00           เฉพาะเจาะจง 3 วัน
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19 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 500.00           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

20 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

21 พ.ค.- ก.ย.  -  ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 5,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

22 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

23 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

(dictionary)

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

24 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมวันคริสต์มาส ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 5,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

25 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมวันฮาโลวีน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

26 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

27 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมEnglish on Monday ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 300.00           เฉพาะเจาะจง 3 วัน

28 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมEnglish is fun ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 200.00           เฉพาะเจาะจง 3 วัน

29 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมภาษาพาเพลิน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 3,500.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

30 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

31 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 5,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

32 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

33 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทักษะการเล่นกีต้า ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

34 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมด้านวงโยทาทิต ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

35 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทัศนศิลป์ภาพจิตกรรม ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

36 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านรวมวงป่ีพาทย์ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
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37 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียรู้การงานอาชีพ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

38 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะการงาน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 3,360.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

39 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมกระดาษสร้างส่ือ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 640.00           เฉพาะเจาะจง 3 วัน

40 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

41 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมอุปกรณ์พลศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

42 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

43 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ เฉพาะเจาะจง

44 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมจัดบอร์ดวันสัญทางพระพุทธศาสนา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 2,600.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

45 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

46 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ

47 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมวิทยากรท้องถ่ิน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

48 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมการวัดและประเมินผล ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 5,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

49 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 40,000.00       เฉพาะเจาะจง 3 วัน

50 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

51 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมนิเทศการสอน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 500.00           เฉพาะเจาะจง 3 วัน

52 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 10,000.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

53 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 23,000.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

54 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

55 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ
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56 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 103,359.00      เฉพาะเจาะจง 7 วัน

57 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 24,400.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

58 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 39,330.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

59 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมทัศนศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 97,800.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

60 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT)

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บริหารงานวิชาการ 55,100.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

61 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรม ๓ พัฒนา ขับเคล่ือนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานวิชาการ 9,500.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

62 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน ขับเคล่ือนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานวิชาการ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

63 พ.ค.- ก.ย.
แผนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม               และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขับเคล่ือนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานวิชาการ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

64 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมวิถีชีวิต คนดีมีคุณธรรมสู่ชุมชน ขับเคล่ือนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานวิชาการ 10,000.00       เฉพาะเจาะจง 3 วัน

65 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ขับเคล่ือนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานวิชาการ 18,000.00       เฉพาะเจาะจง 3 วัน

66 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บริหารงานบุคคล 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

67 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมแนะแนว เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บริหารงานบุคคล 3,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

68 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บริหารงานวิชาการ 3,212.60         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

69 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บริหารงานวิชาการ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

70 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานการเงินฯ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

71 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานการเงินฯ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

72 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานการเงินฯ 907232.21 เฉพาะเจาะจง 7-15 วัน

แผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
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73 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานบุคคล

74 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการฯ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานบุคคล 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

75 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานบุคคล 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

76 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานบุคคล 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

77 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปี SAR การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานบุคคล 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

78 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมการเงิน บัญชี พัสดุและซ่อมแซมบ ารุงรักษา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานการเงินฯ

79 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนางานการเงินและพัสดุ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานการเงินฯ 20,000.00       เฉพาะเจาะจง 3 วัน

80 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานการเงินฯ 26,803.60       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

81 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป

82 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 27,709.00       เฉพาะเจาะจง 7-15 วัน

83 พ.ค.- ก.ย.
 -  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค            

และอาคารสถานท่ี
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 20,000.00       เฉพาะเจาะจง 7-15 วัน

84 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมระบบกิจการนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป

85 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

86 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมสวัดิภาพนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 300.00           เฉพาะเจาะจง 3 วัน

87 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมงานอนามัย การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 6,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

88 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป

89 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 10,000.00       เฉพาะเจาะจง 3 วัน

90 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 4,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน
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91 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมฝ่ายบริหารงานท่ัวไป การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป

92 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมส่งเสริมงานสารบรรณงานโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 11,000.00       เฉพาะเจาะจง 3 วัน

93 พ.ค.- ก.ย.  -  กิจกรรมสนับสนุนฝ่ายบริหารงานท่ัวไป การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 4,000.00         เฉพาะเจาะจง 3 วัน

94 พ.ค.- ก.ย. แผนกิจกรรมการใช้และซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ บริหารงานท่ัวไป 19,000.00       เฉพาะเจาะจง 7 วัน

แผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
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