
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

……………………………………………………………………………….. 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

โรงเรียนเมืองหลังสวน ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
             (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิชาการ 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1 กิจกรรม             
15,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

2. 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1 กิจกรรม             
100,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

3. 
 แข่งขันทักษะวิชาการ 

1 กิจกรรม               
35,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

4. 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพครู (PLC) 

1 กิจกรรม               
14,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

5. 
 จัดระบบงานวิชาการ 

1 กิจกรรม             
186,200  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6.  ศึกษาและสอบธรรมศึกษาสนามหลวงของศูนย์
พระพุทธศาสนาโรงเรยีนเมืองหลังสวน 
 

1 กิจกรรม 
              

19,000  

เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

7. 
 จัดนิทรรศการวิชาการ เปดิบ้านเมืองหลังสวน 

1 กิจกรรม               
36,932  

- ตุลาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

8. 
 นิเทศภายในโรงเรียนเมืองหลังสวน 

1 กิจกรรม                
5,000  

เฉพาะเจาะจง - เงินอุดหนุนทั่วไป 

9.  จัดทำเอกสารประกอบ การเรยีนรู้ สถานการณ์โควดิ 
19 
 

1 กิจกรรม 

71,932 

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10 
 ส่งเสรมิกิจกรรมห้องเรยีนพิเศษ 

1 กิจกรรม             
100,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

11 
วันสำคัญกิจกรรมเพาะกล้าแคแสด 

1 กิจกรรม                
3,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 



ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

12 วันสำคัญกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ ์
 

1 กิจกรรม 
               

3,000  

เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 
วันสำคัญกิจกรรมวันพระราชสมภพ ร. 10 

1 กิจกรรม                
3,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 วันสำคัญกิจกรรมวันพระราชสมภพสมเดจ็พระนาง
เจ้าสริิกิติ ์
 

1 กิจกรรม 
               

2,000  

เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

15 วันสำคัญ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ 
 

1 กิจกรรม 
               

2,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

16 วันสำคัญ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระชนกาธิเบศ 
 

1 กิจกรรม 
               

2,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

17 วันสำคัญกิจกรรมวันผลดิอกแคแสดวันสถาปนา
โรงเรียน 
 

1 กิจกรรม 
              

25,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

18 ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเมืองหลัง
สวน 
 

1 กิจกรรม 
              

30,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

19 แนะแนวกิจกรรมจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลนักเรยีน
รายบุคคล 
 

1 กิจกรรม 
               

1,595  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

20 แนะแนวกิจกรรมฝึกอบรมนักเรยีน แกนนำเพื่อนท่ี
ปรึกษา (YC) 
 

1 กิจกรรม 
              

10,400  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

21 แนะแนวกิจกรรมแนะแนวสญัจร 1 กิจกรรม                
9,800  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 



ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

รวมจำนวนเงิน 674,859 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 

โครงการพัฒนางานงบประมาณและแผนงาน 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบงานงบประมาณและแผนงาน 1 กิจกรรม 14,560 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2. กิจกรรมจดัทำแผนปฏิบัตริาชการ 1 กิจกรรม 3,010 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. กิจกรรมธนาคารโรงเรยีน 1 กิจกรรม 18,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 35,570 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1.  กิจกรรมงานซ่อมแซมอาคารสิ่งกอ่สร้าง 1 กิจกรรม 50,000 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2.  กิจกรรมงานผา้และอาหาร 1 กิจกรรม 30,000 เจ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. งานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ 1 กิจกรรม 100,700 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบเครื่องเสยีงหอประชุม                   1 กิจกรรม 75,600 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
5. พัฒนางานระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 1 กิจกรรม 36,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
6. งานสารบรรณ 1 กิจกรรม 24,457 เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
7. กิจกรรมจดัซื้อยาและเวชภัณฑ์                                  1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุและครภุัณฑ์หอ้งพยาบาล                       1 กิจกรรม 3,500 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
9. งานยานพาหนะ 1 กิจกรรม 60,000 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  

รวมจำนวนเงิน 385,257 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร 1 กิจกรรม 20,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2. กิจกรรมอบรมและพัฒนาบุคลากร 1 กิจกรรม 30,000 เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564  เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. กิจกรรมจดัซื้อ – จัดซ่อมวสัด/ุอุปกรณ์ของกลุ่มงาน 1 กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564  เงินอุดหนุนทั่วไป 
4. กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจใหบุ้คลากร 1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
5. กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทาง

ศึกษา 
1 กิจกรรม 

2,000 
เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6. กิจกรรมส่งเสริมและเลื่อนวิทยฐานะ 1 กิจกรรม 4,479 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
รวมจำนวนเงิน 71,479 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
โครงการ กิจการนักเรียน 

 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1.  กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 กิจกรรม 10,876 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2.  กิจกรรม ส่งเสรมิประชาธิปไตยและสภานักเรียน 1 กิจกรรม 4,563 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  กิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้พฤติกรรม 1 กิจกรรม 15,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
4. กิจกรรม ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน เยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
1 กิจกรรม 

20,000 
- กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

5. กิจกรรม ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ส่งเสริมและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรยีน 

1 กิจกรรม 
3,000 

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6. 
 กิจกรรม งานเครือข่ายผู้ปกครอง  

1 กิจกรรม               
40,000  

เฉพาะเจาะจง กันยายน 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 

7. กิจกรรม การป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8.  กิจกรรม safe สมอง สองมือ เพ่ือชีวิต 1 กิจกรรม 4,300 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
9. กิจกรรมวันไหว้คร ู 1 กิจกรรม 2,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10  กิจกรรมวันลอยกระทง 1 กิจกรรม 2,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11    กิจกรรมวันข้ึนปีใหม ่ 1 กิจกรรม 4,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมจำนวนเงิน 110,739 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ พัฒนาระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 1 กิจกรรม 17,644 จ้างเหมาบริการ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 
1 กิจกรรม 

17,644 
จ้างเหมา 
บริการ 

กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 

1 กิจกรรม 
17,644 

จ้างเหมา 
บริการ 

กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.4-6 1 กิจกรรม 4,000 จ้างเหมาบริการ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 กิจกรรม 10,000 จ้างเหมาบริการ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ม.4-6 1 กิจกรรม 5,000 จ้างเหมาบริการ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมจำนวนเงิน 71,932 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โครงการ พัฒนาการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. 
กิจกรรม จดัซื้อ จัดจ้าง และซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ ์

1 กิจกรรม 
22,364 

จ้างเหมาและ
เฉพาะเจาะจง 

กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 กิจกรรม 782 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
รวมจำนวนเงิน 23,146 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. กิจกรรมวสัดุครุภณัฑส์ำนักงาน             1 กิจกรรม 29,000 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 1 กิจกรรม 3,000 เจ้างเหมา สิงหาคม 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ เครือ่งบินพลังยาง 1 กิจกรรม 2,000 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ จรวดขวดน้ำ 1 กิจกรรม 3,777 จ้างเหมา กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
5. จัดบรรยากาศ ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
1 กิจกรรม 

2,000 
เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 39,777 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. 
กิจกรรมวันสำคัญของกลุม่สาระ 

1 กิจกรรม                
5,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

2. 
 กิจกรรมจดัซื้อ – จัดซ่อมวสัด/ุอุปกรณ ์

1 กิจกรรม                
2,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

3. 
กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและแหลง่เรียนรู ้

1 กิจกรรม                
8,000  

จ้างเหมาบริการ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

4. 
กิจกรรมคดัวรรคทองจากวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ  

1 กิจกรรม                
1,000  

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ. 1 กิจกรรม 4,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
รวมจำนวนเงิน 20,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1.  กิจกรรมวันคริสต์มาส 1 กิจกรรม 8,000 - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป - 
2. กิจกรรมวันตรุษจีน 1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 1 กิจกรรม 235 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
4. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 1 กิจกรรม 235 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ 1 กิจกรรม 765 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
6. กิจกรรม English Clinic 1 กิจกรรม 250 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
7. กิจกรรม Knowledge Board 1 กิจกรรม 1,075 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
8. กิจกรรมประกวดสื่อ/นวตักรรมของครู 1 กิจกรรม 240 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
9.  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

(English ฟุดฟิดฟอไฟ) 
1 กิจกรรม 

185 
เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (จง
เหวินคู่) 

1 กิจกรรม 
250 

เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

11  กิจกรรมจดัซ่อมวัสดุ/อุปกรณ ์ 1 กิจกรรม 2,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
รวมจำนวนเงิน 18,235 - - - 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. กิจกรรม การจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียน 1 กิจกรรม 14,600 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2.  กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  1 กิจกรรม 15,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ 1 กิจกรรม 3,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
4.  กิจกรรม การส่งเสริมความเป็นเลศิทางด้านกีฬา  1 กิจกรรม 335,090 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 367,690 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โครงการ ศิลปะ 

 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. ทัศนศิลป ์ 1 กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2. ดนตรไีทย 1 กิจกรรม 13,400 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. ดนตรสีากล 1 กิจกรรม 14,400 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 37,800 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 

สาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
โครงการ  พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ICT 1 กิจกรรม               
35,932 

จ้างเหมาบริการ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

2. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์ 1 กิจกรรม 605,406 เฉพาะเจาะจง 
(ต่อสัญญารายปี

การศึกษา) 

กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมจำนวนเงิน 641,338 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา   1 กิจกรรม 2,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2.  กิจกรรมพัฒนาการเรยีนสู่ประเทศอาเซียน 1 กิจกรรม 2,225 - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป - 
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ 1 กิจกรรม 2,550 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
4. กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน 1 กิจกรรม 14,600 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 21,375 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. งานเกษตร 1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
2. งานช่างทั่วไป 1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
3. งานไฟฟ้า 1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
4. งานพัฒนาการเรียนห้องสมุด 1 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 20,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 



 
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564 
ค่าสาธารณูปโภค 

 

ที ่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจา้ง 

(เดือน/ปี) 
แหล่งเงิน 

1. ค่าสาธารณูปโภค 1 กิจกรรม 720,000 - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เงินอุดหนุนทั่วไป 
รวมจำนวนเงิน 720,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 
          (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 
 


