
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๑. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21      

๑.๑ ห้องสมุดมีชีวิต ๑ กิจกรรม ๓,๓๑๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๑.๒ อ่านดีวิถีเปลี่ยน ๑ กิจกรรม ๔,๖๙๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๑.๓ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการบริการไอซีที ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๒. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      

๒.๑ ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ๑ กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๓. โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน /(ทัศนศึกษา) ภายนอก      

๓.๑ ทัศนศึกษา ๑ กิจกรรม ๓๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

๔.๑ เพิ่มสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ ๑ กิจกรรม ๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๔.๒ การสอนเข้ม ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๔.๓ การทดสอบวัดความรู ้ ๑ กิจกรรม ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๔.๔ รายงานผลสมัฤทธ์ิระดับโรงเรียน ๑ กิจกรรม ๒.๒๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 
 
 



ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๕. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ      

๕.๑ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

๑ กิจกรรม ๒๖,๔๖๘.๒๓ เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๖.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0      

๖.๑ พัฒนาหลักสตูรโรงเรียนและหลักสูตรกลุ่มสาระ ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๖.๒ หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๗. โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยการเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ โซเชียลมีเดีย 
(Social media) 

     

๗.๑ การเรยีนการสอนออนไลนโ์ดยการเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับสื่อ โซเชียลมีเดยี (Social 
media) 

๑ กิจกรรม ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๘. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้      

๘.๑ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๙. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน”  

     

๙.๑ จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ๑ กิจกรรม ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 
 

๑๐. นิเทศบูรณาการฯ      

๑๐.๑ นิเทศบูรณาการฯ ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 
 



ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๑๑. โครงการประกันคุณภาพ      

๑๑.๑ จัดประชุมอบรมพัฒนาความรู้เรื่อง การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑ กิจกรรม ๒,5๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๑๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี

๑ กิจกรรม ๒,5๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๑๑.๓ จัดท าระบบข้อมูลและให้บริการ ๑ กิจกรรม ๒,5๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๑๑.๔ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและ
จัดท ารายงานผลการประเมิน (SAR) 

๑ กิจกรรม ๒,5๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๑๒. โครงการแข่งขันกีฬา      

๑๒.๑ การแข่งขันกีฬาส ี ๑ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๑๓. โครงการลกูเสือ / นศท.      

๑๓.๑ ลูกเสือ ๑ กิจกรรม ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๑๓.๒ นศท ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๑๔. โครงการ Open House      

๑๔.๑ การจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ๑ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เงินกิจกรรม 

๑๕. โครงการสะเต็มศึกษา      

๑๕.๑ การจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๕.๒ การสร้างสื่อสะเตม็ศึกษาในโรงเรยีน ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๖. โครงการค่านิยม 12 ประการ      

๑๖.๑ หน้าเสาธง ๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๖.๒ วันส าคัญ ๑ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๖.๓ ไหว้สวย ๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 



ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๑๖.๔ โรงเรียนรักษาศลี ๕ ๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรม      

๑๗.๑ คนดี ศรี ค.ว ๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๗.๒ สวดมนต์สุดสัปดาห ์ ๑ กิจกรรม - - - - 

๑๗.๓ ยกช้ันไปวัด ๑ กิจกรรม - - - - 

๑๗.๔ อนุรักษ์วัฒนธรรม ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๗.๕ โครงงานคุณธรรม ๑ กิจกรรม ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๘. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์      

๑๘.๑ ค่ายวิทยาศาสตร ์ ๑ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๑๙. โครงการแนะแนว/รับนักเรียน      

๑๙.๑ ออกแนะแนวนักเรียนระดับ ป.๖ และ ม.๓ โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีบริการ 

๑ กิจกรรม ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๐. โครงการปฐมนิเทศ      

๒๐.๑ ปฐมนิเทศนักเรยีน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๑ กิจกรรม ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๑. โครงการปจัฉิมนิเทศ      

๒๑.๑ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

๑ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๒. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการงาน      

๒๒.๑ จัดหาวัสดุ อุปกรณฝ์ึก ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 
 

๒๒.๒ เถ้าแก่น้อย ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 
 



ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๒๓. โครงการโรงเรียนคุณภาพ      

๒๓.๑ ค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรยีน ๑ กิจกรรม ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๓.๒ ค่ายบูรณาการโครงงานบูรณาการทักษะชีวิต ๑ กิจกรรม ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๓.๓ ค่ายหุ่นยนต ์ ๑ กิจกรรม ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๔. โครงการศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน      

๒๔.๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๑ กิจกรรม ๖,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๔.๒ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑ กิจกรรม ๔,๑๑๙ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๔.๓ ฐานการเรยีนรู ้ ๑ กิจกรรม ๖,๑๘๑ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๔.๔ การจัดการขยะ ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๔.๕ สวนพฤกษศาสตร ์ ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๔.๖ เข็นรถก่อนสตาร์ท ๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

๒๕. โครงการโรงเรียนสุจริต      

๒๕.๑ การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๕.๒ ป.ป.ช สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช สพฐ.ชุมชน ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๕.๓ ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๕.๔ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๕.๕ บริษัทสร้างการด ี ๑ กิจกรรม ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๕.๖ ร้างส านึกพลเมือง ๑ กิจกรรม ๕๙๒ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๕.๗ ถอดบทเรียนของผู้บรหิารและครผูู้สอน ๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๒๕.๘ หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา ๑ กิจกรรม - - - - 

๒๕.๙ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการต่อตา้นการทุจริต ๑ กิจกรรม ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๕.๑๐ สื่อสรา้งสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจรติให้สังคม   
(สื่อป้องกันการทุจริต) 

๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒๖. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและ 
การมีงานท า 

     

๒๖.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท า ๑ กิจกรรม ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  เงินกิจกรรม 

รวมจ านวนเงิน ๓๓๑,๔๗.๒๓ - - - 
 

        - เห็นชอบ 
        - อนุมัติ 

      
        

                                                                                                                          ลงช่ือ.................................... ........... 
          (นางนฤดี ตุลารักษ์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู      

๑.๑  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางวิชาการทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก 

๑ กิจกรรม ๕๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๒ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ๑ กิจกรรม ๔,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒. โครงการด้วยรักและห่วงใย      

๒.๑ สวัสดิการเพื่อนครูและบคุลากรทางการศึกษา ๑ กิจกรรม ๒๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒.๒ เชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษา ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๓. โครงการ จ้างครูอัตราจ้าง      
๓.๑ จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาฟิสิกส์ 

ศิลปะ ภาษาไทย และสังคมศึกษา จ านวน ๕ อัตรา 

๑ กิจกรรม ๓๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุนและเงิน
รายได้สถานศึกษา 

รวมจ านวนเงิน 624,200 - - - 

 
        - เห็นชอบ 
        - อนุมัติ 

      
          ลงช่ือ.................................... ........... 

          (นางนฤดี ตุลารักษ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา 

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๑. โครงการการเงินและบัญช ี      
๑.๑  จัดท าเอกสารและคู่มือปฏบิัติการ ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๒ ตรวจสอบภายใน ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๓ ประสานหน่วยงานภายนอก ๑ กิจกรรม ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี      
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท ารายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

๑ กิจกรรม ๙๐๐ เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จัดสรร
งบประมาณ (หลอมแผน) 

๑ กิจกรรม ๔,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๓. โครงการจัดซ้ือจัดจ้างและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์      
๓.๑ การจัดซื้อจดัจ้าง ๑ กิจกรรม ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๓.๒ วัสดุฝึกสอนสอบ ๑ กิจกรรม ๓๘,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๓.๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๑ กิจกรรม ๑,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

รวมจ านวนเงิน ๕๕,๐00 - - - 
 

          - เห็นชอบ 
        - อนุมัติ 

      
          ลงช่ือ............................................... 

          (นางนฤดี ตุลารักษ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๑. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสขุภาพ      

๑.๑  อนามัยโรงเรียน ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๒ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๓ เฝ้าระวังความปลอดภัย ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๔ สคบ. ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๕ อย.น้อย ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๑.๖ ต้านภัยโควิด ๑ กิจกรรม ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ      

๒.๑ จินตนาการสู่งานศิลป ์ ๑ กิจกรรม ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒.๒ คีตศิลป ์ ๑ กิจกรรม ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๒.๓ งานศิลป์สู่อาชีพ ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๓. โครงการสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข      

๓.๑ ให้ความรู้สร้างภูมคิุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพตดิและ
อบายมุข 

๑ กิจกรรม ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๓.๒  ห้องเรียนสีขาว ๑ กิจกรรม ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๓.๓ โรงเรียนปลอดบหุรี ่ ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๓.๔ ป้องกันและรณรงค์ยาเสพตดิและอบายมุข                
(ท้ังหน่วยงานภายใน/ภายนอก) 

๑ กิจกรรม ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๔. โครงการ SBM      

๔.๑ สรรหาคณะกรรมการโรงเรียน ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๔.๒ ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๔.๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๑ กิจกรรม ๘๐๐.๐๖ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๔.๔ เครือข่ายผู้ปกครอง ๑ กิจกรรม - - - - 

๕. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม      

๕.๑ ปรับปรุงห้องส านักงานบรหิารและระบบสารสนเทศ ๑ กิจกรรม ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๕.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ๑ กิจกรรม ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๕.๑ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๑ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๕.๑ ควบคุมดูแลความปลอดภยัในโรงเรียน ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๕.๑ ปรับปรุงห้องน้ า ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 

๕.๒ ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค ๑ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เงินอุดหนุน 
 



        
         - เห็นชอบ 
       - อนุมัติ 

      
          ลงช่ือ............................................... 

          (นางนฤดี ตุลารักษ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา 

 

ที ่ รายการพัสด ุ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

๖. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      

๖.๑ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๖.๒ ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๖.๓ เยี่ยมบ้านนักเรียน ๑ กิจกรรม ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๖.๔ สภานักเรียน ๑ กิจกรรม ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๗. โครงการบริหารกลุ่มงานอ านวยการ      

๗.๑ งานต้อนรับ ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๗.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๗.๓ ๕ ส ส านักงาน ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

๘. โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา      

๘.๑ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจ้างครผูู้สอน ๑ กิจกรรม ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เงินอุดหนุน 

รวมจ านวนเงิน ๑๖๐,๐00 - - - 


