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ประกาศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

……………………………………………………………………………….. 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น 

 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256๕ เพ่ือให้การ  

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖5 

 

 

(นางอิสรีย์  อิฐกอ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 

 

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
(หน่วย
นับ) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

1. 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และ
วิชาชีพ 

3 กิจกรรม 15,630 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 1 นิเทศภายใน    พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัด ผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT  5,650 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวม  9980 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 กิจกรรม 122,300 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1,4  13,300 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  103,000 เฉพาะเจาะจง กันยายน 64 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี 

   
สิ้นภาคเรียนที่ 1 

และ 2 
เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้  O-Net  6,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดภาคเรียนที่ 2 เงินอดุหนนุ 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 3 กิจกรรม 260,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อในการเรียนรู้  250,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์  5,000 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 64 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการทำวิจัยการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
บริหารงานวิชาการ 

 5,000 
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 64 - มี.ค. 65 
เงินอดุหนนุ 

       
 



 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มวิชาการ 2 กิจกรรม 406,000  พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจ
งานวิชาการ 

 391,000 e-bidding 
เม.ย. 65 – มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ห้องวิชาการ 

 15,000 เฉพาะเจาะจง 
เม.ย. 65 – มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

5. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 

   
พ.ค. 64 – มิ.ย. 64 

 

 
กิจกรรมที 2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการ
ประกันคุณภาพภาย ในสถานศึกษา 

   
ก.ค. 64 – ส.ค. 64 

 

 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา 

 5,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ย.64  

เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที ่4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

   
ม.ค. 65 

 

 กิจกรรมที่ 5 จัดทำรายงานประเมินตนเอง    ก.พ. 64  

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 กิจกรรม 15,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 
เงินอดุหนนุ 

เงินรายได ้

 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาฐานการเรียนรู้ 

 15,000 เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 – ก.ย. 64 
เงินอดุหนนุ 

เงินรายได ้

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม 

 10,00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 
เงินอดุหนนุ 

เงินรายได ้



 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

7. 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ 

5 
กิจกรรม 

375,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านและการจัด
บรรยากาศห้องสมุด 

 6,700 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 
เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อจัดหาสารนิเทศห้องสมุด  3,300 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด  15,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 จัดทำมุมเฉลิมพระเกียรติ  50,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศิลปะ  300,000 e-bidding พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

8. 
พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 
3 

กิจกรรม 
10,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ  2,220 เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแนะแนว  5,780 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการศึกษาต่อเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

 2,000 เฉพาะเจาะจง ตต.ค. 64 
เงินอดุหนนุ 

9. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6 1 กิจกรรม 20,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ  20,000 เฉพาะเจาะจง มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

10. 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

2 
กิจกรรม 

24,980 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 
เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  3,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร์ 

 21,980 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 



 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

11. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 1 วันตรุษจีน  5,000 เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาศ  5,000 เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 64 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 3 ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน    พ.ค. 64 – มี.ค 65  
 กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละคำ    พ.ค. 64 – มี.ค 65  

12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

13. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 4 กิจกรรม 17,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 1 นิเทศการเรียนการสอน  1,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาไทย 

 1,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาไทย  4,500 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่4กิจกรรมวันสำคัญด้านภาษาไทย  11,500 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

14. 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

5 กิจกรรม 80,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  25,690 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน การสอนครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 1,710 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

       



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  28,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 กีฬาภายในอำมฤตเกมส์  34,600 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 
 กิจกรรมที่ 5 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย  -  พ.ค. 64 – มี.ค 65  

15. 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

4 กิจกรรม 30,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 งานอาชีพ  4,160 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  900 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ  6,695 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4จัดซื้ออุปกรณ์งานคหกรรม  18,245 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ 3 กิจกรรม 173,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ 

 164,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  6,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซน์โรงเรียน  3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

17. 
สะเต็มศึกษาสรรสร้างผลิตภณัฑ์และนวัตกรรมป้องกันโควิค 
19 สู่การพัฒนา 

3 กิจกรรม 48,500 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 อบรมการเปน็ยักธรุกิจนอ้ยและจำลองการทำงานในรูปแบบบริษัท  10,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 ผลิตยาฆ่าเชื้อ  25,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 นวัตกรรมป้องกัน COVID-19  3,500 เฉพาะเจาะจง  เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 4  ผลิตสื่อการเผยแพร่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

18. 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
4 กิจกรรม 70,000 เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 64 – มี.ค 65 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 1  STEAM INNOVATION    พ.ค. 64 – มี.ค 65  
 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  25,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19,540 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  25,460 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

19. 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี 
นาฏศิลป์) 

3 กิจกรรม 30,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้าน
ดนตรี 

 6,700 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  9,955 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  13,345 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

20. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 กิจกรรม 15,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรี  8,300 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระ
นาฏศิลป์ 

 5,050 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระ
ทัศนศิลป์ 

 1,650 
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 



 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

21. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
8 กิจกรรม 17,000 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  7,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี  1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนวิถีพุทธ    พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  2,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 8 สอบธรรมศึกษา  1,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

22. 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติ O-Net 

   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์
ในห้องเรียน 

 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

23. 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว 

2 กิจกรรม 5,040 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 

 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และ
มูลนิธิยุวพัฒน์ 

 5,040 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

 

 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานมูลนิธิ
ยุวพัฒน์และหน่วยงานต้นสังกัด 

   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
24. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 กิจกรรม 765,791 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 50,600 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

 2,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร 

 112,479.50 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทัศนศึกษา  226,116 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  112,479.50 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  226,116 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงโควิค 19 

 36,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

25. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการ

นักเรียน 
5 กิจกรรม 117,000 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาสำนักงานกิจการนักเรียน  25,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาการดำเนินงานระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 33,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันสำคัญ  24,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  6,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 5 งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 29,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

26. 
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร 
3 กิจกรรม 35,765 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 นศท.จิตอาสา   เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 นศท.จราจร  4,665 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  31,1000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

27. 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งานบุคคล 821,970 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน/ 
เงินรายได้ 

/งบประมาณ 
อบจ 

 กิจกรรมที ่1 พัฒนาระบบงานบุคคล  22,350 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที ่2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร  30,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที ่3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร  200,380 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที ่4 งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 
เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที ่5 จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

 469,240 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได้ 

/งบประมาณ 
อบจ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

28. การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 6 กิจกรรม 68,504 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ/ 

 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดทำแผนและจัดทำเล่ม
ปฏิบัติการ 

 31,890 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเงิน  7,430 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 /งบประมาณ อบจ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานบริหารการบัญชี  1,572 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ/ 

 
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการสำนักงานการเงิน
และบัญชี 

 7,862 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 5 จัดซื้องานพัสดุประจำปี  14,100 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 /งบประมาณ อบจ 

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการออม  5,650 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ/ 
29. เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 3 กิจกรรม 1,249,254 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65  

 กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียนฟรี  667,224 คัดเลือก พฤษภาคม64 – มีนาคม65 หนังสือเรียนฟรี 
 กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน  280,280  พฤษภาคม64 – มีนาคม65 อุปกรณ์การเรียน 

 
กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน 

 301,750  
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เครื่องแบบ

นักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

30. 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภค

ในโรงเรียน 
5 กิจกรรม 618,923 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า  454,510 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์และค่า
อินเตอร์เน็ต 

 92,413 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์  6,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการกำจัดขยะ  24,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร  42,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

31. 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม

บริหารงานทั่วไป 
22 กิจกรรม 1,034,849 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  27,790 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานธุรการสำนักงาน  83,770 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 งานบริการและปฏิคม  8,700 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 4 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย  ใส่ใจ
คุณภาพ 

 8,565 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่โรงอาหาร  153,095 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงป้าย จุดคัดแยกขยะ ตาม
ประเภท 

 5,500 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 7 รณรงค์ลดปัญหาขยะ   เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุเวชภณัฑ์ยาและให้บริการ  19,310 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 9 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
โรคต่างๆในโรงเรียน 

 664 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 10 ตรวจสุขภาพนักเรียน  800 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 11 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  4,384 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 12 น้ำดื่มสะอาดใส่ใจคุณภาพ  38,340 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ  70,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 กิจกรรมที่ 14 ปรับปรุงสวนหย่อม  10,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 15 ปรับปรุงระบบไฟ  58,931 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 16 ปรับปรุงระบบประปา  59,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 17 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  35,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 18 งานโสตบริการ  78,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 19 งานควบคุมดูแลและบริการ
ยานพาหนะของสถานศึกษา 

 172,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 20 งานสถานที่และปรับปรุง ภูมิทัศน์  280,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 21 ปรับรุงห้องสำนักงานทั่วไป  101,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 22 งานประชาสัมพันธ์  20,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
(หน่วย
นับ) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

1. 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และ
วิชาชีพ 

3 กิจกรรม 15,630 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 1 นิเทศภายใน    พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัด ผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT  5,650 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวม  9980 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 กิจกรรม 122,300 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1,4  13,300 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  103,000 เฉพาะเจาะจง กันยายน 64 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี 

   
สิ้นภาคเรียนที่ 1 และ 

2 
เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้  O-Net  6,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดภาคเรียนที่ 2 เงินอดุหนนุ 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 3 กิจกรรม 260,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อในการเรียนรู้  250,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์  5,000 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 64 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการทำวิจัยการสร้างสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษาบริหารงานวิชาการ 

 5,000 
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 64 - มี.ค. 65 
เงินอดุหนนุ 

       
 



 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มวิชาการ 2 กิจกรรม 406,000  พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ  391,000 e-bidding เม.ย. 65 – มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องใช้ในห้องวิชาการ  15,000 เฉพาะเจาะจง เม.ย. 65 – มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

5. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 กิจกรรม 5,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 
 กิจกรรมที่ 1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมายสถานศึกษา    พ.ค. 64 – มิ.ย. 64  

 
กิจกรรมที 2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการประกัน
คุณภาพภาย ในสถานศึกษา 

   
ก.ค. 64 – ส.ค. 64 

 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  5,000 เฉพาะเจาะจง พ.ย.64  เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที ่4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    ม.ค. 65  

 กิจกรรมที่ 5 จัดทำรายงานประเมินตนเอง    ก.พ. 64  

6. 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 กิจกรรม 15,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 - มี.ค. 65 
เงินอดุหนนุ 

เงินรายได ้

 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาฐานการเรียนรู้ 

 15,000 เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 64 – ก.ย. 64 
เงินอดุหนนุ 

เงินรายได ้

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม 

 10,00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 
เงินอดุหนนุ 

เงินรายได ้
 

 



 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

7. 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ 

5 
กิจกรรม 

375,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านและการจัดบรรยากาศห้องสมุด  6,700 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อจัดหาสารนิเทศห้องสมุด  3,300 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด  15,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 จัดทำมุมเฉลิมพระเกียรติ  50,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศิลปะ  300,000 e-bidding พ.ค. 64 – ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

8. 
พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอน 
3 

กิจกรรม 
10,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ  2,220 เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแนะแนว  5,780 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการศึกษาต่อเพ่ือการประกอบอาชีพ  2,000 เฉพาะเจาะจง ตต.ค. 64 เงินอดุหนนุ 

9. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6 1 กิจกรรม 20,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ  20,000 เฉพาะเจาะจง มี.ค. 65 เงินอดุหนนุ 

10. 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2 
กิจกรรม 

24,980 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 
เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  3,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ 

 21,980 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 



 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

11. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 1 วันตรุษจีน  5,000 เฉพาะเจาะจง ก.พ. 64 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาศ  5,000 เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 64 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 3 ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน    พ.ค. 64 – มี.ค 65  
 กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละคำ    พ.ค. 64 – มี.ค 65  

12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

13. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 4 กิจกรรม 17,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่ 1 นิเทศการเรียนการสอน  1,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาไทย 

 1,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาไทย  4,500 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่4กิจกรรมวันสำคัญด้านภาษาไทย  11,500 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

14. 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

5 กิจกรรม 80,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  25,690 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน การสอนครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 1,710 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  28,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 กีฬาภายในอำมฤตเกมส์  34,600 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 
 กิจกรรมที่ 5 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย  -  พ.ค. 64 – มี.ค 65  

15. 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

4 กิจกรรม 30,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 งานอาชีพ  4,160 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  900 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ  6,695 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4จัดซื้ออุปกรณ์งานคหกรรม  18,245 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ 3 กิจกรรม 173,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ 

 164,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  6,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซน์โรงเรียน  3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

17. 
สะเต็มศึกษาสรรสร้างผลิตภณัฑ์และนวัตกรรมป้องกันโควิค 
19 สู่การพัฒนา 

3 กิจกรรม 48,500 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที ่1 อบรมการเป็นยักธุรกจินอ้ยและจำลองการทำงานในรูปแบบบริษทั  10,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 ผลิตยาฆ่าเชื้อ  25,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 นวัตกรรมป้องกัน COVID-19  3,500 เฉพาะเจาะจง  เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 4  ผลิตสื่อการเผยแพร่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

18. 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
4 กิจกรรม 70,000 เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 64 – มี.ค 65 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 1  STEAM INNOVATION    พ.ค. 64 – มี.ค 65  
 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  25,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19,540 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  25,460 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

19. 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี 
นาฏศิลป์) 

3 กิจกรรม 30,000 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้าน
ดนตรี 

 6,700 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  9,955 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  13,345 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

20. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 กิจกรรม 15,000 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรี  8,300 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระ
นาฏศิลป์ 

 5,050 เฉพาะเจาะจง 
พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระ
ทัศนศิลป์ 

 1,650 
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 64 – มี.ค 65 เงินอดุหนนุ 



 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

21. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
8 กิจกรรม 17,000 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  7,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี  1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนวิถีพุทธ    พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  2,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 8 สอบธรรมศึกษา  1,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

22. 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 กิจกรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติ O-Net 

   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์
ในห้องเรียน 

 10,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

23. 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว 

2 กิจกรรม 5,040 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 

 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และ
มูลนิธิยุวพัฒน์ 

 5,040 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

 

 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานมูลนิธิ
ยุวพัฒน์และหน่วยงานต้นสังกัด 

   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
24. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 กิจกรรม 765,791 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 50,600 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

 2,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร 

 112,479.50 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทัศนศึกษา  226,116 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  112,479.50 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  226,116 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงโควิค 19 

 36,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

25. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการ

นักเรียน 
5 กิจกรรม 117,000 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาสำนักงานกิจการนักเรียน  25,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาการดำเนินงานระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 33,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันสำคัญ  24,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  6,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 5 งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 29,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

26. 
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร 
3 กิจกรรม 35,765 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 นศท.จิตอาสา   เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 นศท.จราจร  4,665 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  31,1000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

27. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งานบคุคล 821,970 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน/ 
เงินรายได้ 

/งบประมาณ 
อบจ 

 กิจกรรมที ่1 พัฒนาระบบงานบุคคล  22,350 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที ่2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร  30,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที ่3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร  200,380 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที ่4 งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 
เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที ่5 จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

 469,240 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได้ 

/งบประมาณ 
อบจ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

28. การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 6 กิจกรรม 68,504 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ/ 

 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดทำแผนและจัดทำเล่ม
ปฏิบัติการ 

 31,890 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเงิน  7,430 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 /งบประมาณ อบจ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานบริหารการบัญชี  1,572 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ/ 

 
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการสำนักงานการเงิน
และบัญชี 

 7,862 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 5 จัดซื้องานพัสดุประจำปี  14,100 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 /งบประมาณ อบจ 

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการออม  5,650 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ/ 
29. เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 3 กิจกรรม 1,249,254 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65  

 กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียนฟรี  667,224 คัดเลือก พฤษภาคม64 – มีนาคม65 หนังสือเรียนฟรี 
 กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน  280,280  พฤษภาคม64 – มีนาคม65 อุปกรณ์การเรียน 

 
กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน 

 301,750  
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เครื่องแบบ

นักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

30. 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภค

ในโรงเรียน 
5 กิจกรรม 618,923 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า  454,510 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์และค่า
อินเตอร์เน็ต 

 92,413 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์  6,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการกำจัดขยะ  24,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร  42,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

31. 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม

บริหารงานทั่วไป 
22 กิจกรรม 1,034,849 เฉพาะเจาะจง 

พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  27,790 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานธุรการสำนักงาน  83,770 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 3 งานบริการและปฏิคม  8,700 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 4 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย  ใส่ใจ
คุณภาพ 

 8,565 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่โรงอาหาร  153,095 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงป้าย จุดคัดแยกขยะ ตาม
ประเภท 

 5,500 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 7 รณรงค์ลดปัญหาขยะ   เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุเวชภณัฑ์ยาและให้บริการ  19,310 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 9 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
โรคต่างๆในโรงเรียน 

 664 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 10 ตรวจสุขภาพนักเรียน  800 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 11 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  4,384 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 12 น้ำดื่มสะอาดใส่ใจคุณภาพ  38,340 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินรายได ้

 กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ  70,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 กิจกรรมที่ 14 ปรับปรุงสวนหย่อม  10,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 15 ปรับปรุงระบบไฟ  58,931 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 16 ปรับปรุงระบบประปา  59,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 17 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  35,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 18 งานโสตบริการ  78,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 
กิจกรรมที่ 19 งานควบคุมดูแลและบริการ
ยานพาหนะของสถานศึกษา 

 172,000 เฉพาะเจาะจง 
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 20 งานสถานที่และปรับปรุง ภูมิทัศน์  280,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 21 ปรับรุงห้องสำนักงานทั่วไป  101,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 

 กิจกรรมที่ 22 งานประชาสัมพันธ์  20,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม64 – มีนาคม65 เงินอดุหนนุ 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
(หน่วยนับ) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

1. เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 3 กิจกรรม   
พฤษภาคม 65 - 

มีนาคม 66 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 1.1 หนังสือเรียนฟรี  771,240 คัดเลือก พฤษภาคม 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 1.2 อุปกรณ์การเรียน  322,100 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 1.3 เครื่องแบบนักเรียน  346,900 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 65 เงินอุดหนุน 

2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 2 กิจกรรม    เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 2.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจงาน
วิชาการตามแผน     

เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 2.2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจำห้อง
บริหารงานวิชาการ 

    
เงินอุดหนุน 

3. 
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 กิจกรรม   

พฤษภาคม 65 - 
มีนาคม 66 

เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 3.1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมายสถานศึกษา    มีนาคม 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

    สิงหาคม 65 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 3.3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    พฤศจิกายน 65 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 3.4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

   มกราคม 66 เงินอุดหนุน 



 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 
กิจกรรมที่ 3.5 จัดทำรายงานประเมินตนเอง 

 
 4,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 66 เงินอุดหนุน 

4. 
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค  91,154 

 
พฤษภาคม 65 - 

มีนาคม 66 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 4.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 กิจกรรม 28,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 65 เงินอุดหนุน 

 4.1.1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1,4  28,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 65 เงินอุดหนุน 

 4.1.2 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี   เฉพาะเจาะจง สิ้นภาคเรียนที่ 1,2 เงินอุดหนุน 

  
กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนางานแนะแนวเพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 5 กิจกรรม 30,154 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

  4.2.1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร  3,460 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 66 เงินอุดหนุน 

  4.2.2 กิจกรรมติดตามผลการศึกษาต่อ  3,750 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 66 เงินอุดหนุน 

  4.2.3 พัฒนางานแนะแนว  15,944 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 65 เงินอุดหนุน 

  4.2.4 MV. Open House  4,000 เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 65 เงินอุดหนุน 

  4.2.5 คลินิกวัยรุ่น  3,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 65 เงินอุดหนุน 

5. 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
279,766.00 

 
พฤษภาคม 65 - 

มีนาคม 66 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 5.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 6 กิจกรรม 36,840 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 5.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 5.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้   เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 5.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล   เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 5.1.4 ส่งเสริมการวิจัยในชั้นและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  5,000 เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 5.1.5 นิเทศการจัดการเรียนการสอน   เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 5.1.6 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-Net  36,840 เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 5.2  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

4 
กิจกรรม  

  
เงินอุดหนุน 

 5.2.1 ลด 0,ร ,มส    กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 5.2.2 สอนซ่อมเสริม    พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 5.2.3 เห็นแก่ลูก    พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 5.2.4 ค่ายเยียวยาผลการเรียน    พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 5.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3 กิจกรรม 
25,000 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 5.3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  10,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 5.3.2 พัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 5.3.3 นิเทศการจัดการเรียนการสอน    กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 5.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 6 กิจกรรม    เงินอุดหนุน 

 5.4.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
5.4.2 วิจัยในชั้นเรียน 
 

 
 

 เมษายน 2565 
เงินอุดหนุน 

 
  

 
 

   



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 5.4.3 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้    เมษายน 2565 เงินอุดหนุน 

 5.4.4 การพัฒนาสื่อการสอน  10,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.4.5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้    มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.4.6 ตวิเข้มม.3  และ ม.6    มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 กิจกรรม 
 

   

 5.5.1พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์      
 5.5.2 วิจัยในชั้นเรียน      
 5.5.3 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้      
 5.5.4 การพัฒนาสื่อการสอน  17,400 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 5.5.5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้       
 5.5.6 ตวิเข้มม.3  และ ม.6      
 5.5.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  120,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 5.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1 
กิจกรรม 8,000 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 5.6.1 พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  8,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 5.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2
กิจกรรม 10,000 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 
5.7.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-Net ม.
6 

 
  

 กุมภาพันธ์ 2566  

 5.7.2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ในห้องเรียน  10,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 
กิจกรรมที่ 5.8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

2 กิจกรรม 
15,455 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 5.8.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  2,210 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.8.2 จัดซื้ออุปกรณ์การงานอาชีพ  13,245 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 5.9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1 กิจกรรม 
15,690 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 
5.9.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
ทักษะวิชาการ 

 
15,690 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 5.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

7 กิจกรรม 
31,381 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 5.10.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะ     มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.10.2 วิจัยในชั้นเรียน     มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.10.3 นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้     มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.10.4 การพัฒนาสื่อการสอนสาระะดนตรี  8,300 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.10.5 การพัฒนาสื่อการสอนสาระนาฏศิลป์  4,675 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.10.6 การพัฒนาสื่อการสอนสาระทัศนศิลป์  20,620 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 5.10.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

6. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 
624,535.0

0 
   

 กิจกรรมที่ 6.1  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิชาการ 1 กิจกรรม 100,280 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 6.1.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  100,280 เฉพาะเจาะจง กันยายน 2565 เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 กิจกรรมที่ 6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 กิจกรรม 11,500 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 6.2.2 กิจกรรมวันสำคัญด้านภาษาไทย  11,500 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 6.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ    กุมภาพันธ์ 2566  
 6.2.3 กิจกรรมคลีนิคภาษาไทย    กุมภาพันธ์ 2566  
 6.2.4 ตวิโอเน็ต ม.6    กุมภาพันธ์ 2566  
 6.5.4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละคำ    กุมภาพันธ์ 2566  
 6.5.5 ค่ายวชิาการมัธยมศึกษาปีที่ 4      

 
กิจกรรมที่ 6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 
กิจกรรม 

17,000 
  เงินอุดหนุน 

 6.6.1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  3,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 6.6.2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  6,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี   เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.6 โรงเรียนวิถีพุทธ   เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 6.6.7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  3,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.8 สอบธรรมศึกษา  1,500 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.2)   เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 6.7 กลุ่มสาะการเรียนรู้การงานอาชีพ 

6 
กิจกรรม 6,695 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 6.7.1 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ(งานใบตอง)  6,695 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 
กิจกรรมที่ 6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
 

64,310 
เฉพาะเจาะจง  

เงินอุดหนุน 

 
6.8.1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

1,710 
เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 

เงินอุดหนุน 

 6.5.4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละคำ    กุมภาพันธ์ 2566  
 6.5.5 ค่ายวชิาการมัธยมศึกษาปีที่ 4      

 
กิจกรรมที่ 6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 กิจกรรม 
17,000 

  เงินอุดหนุน 

 6.6.1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  3,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 6.6.2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  6,000 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี   เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.6 โรงเรียนวิถีพุทธ   เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566  
 6.6.7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  3,500 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.8 สอบธรรมศึกษา  1,500 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.6.9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.2)   เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565  
 กิจกรรมที่ 6.7 กลุ่มสาะการเรียนรู้การงานอาชีพ 6 กิจกรรม 6,695 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 6.7.1 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ(งานใบตอง)  6,695 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 
64,310 

เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 
6.8.1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
1,710 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 6.8.2 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ(กีฬาภายนอก)  28,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 6.8.3 กีฬาภายในอำมฤตเกมส์ 65  34,600 เฉพาะเจาะจง กรกฎาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 6.8.4 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย    ตุลาคม 2565  
 กิจกรรมที่ 6.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 กิจกรรม 45,630 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 
6.9.1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ดนตรี 

 
17,900 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 6.9.2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  13,069 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 6.9.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  14,661 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 6.10 นักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ การ
แข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี 

3 กิจกรรม 
125,000 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 
6.10.1 จัดซื้อ จัดหา หุ่นยนต์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับ
ประกอบหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ 

 
60,000 

เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2565 
เงินอุดหนุน 

 
6.10.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ระบบ 
Internet of Things 

 
15,000 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 
เงินอุดหนุน 

 
6.10.3 จัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ระบบ 
Internet of Things  

 
50,000 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 
เงินอุดหนุน 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  244,360.00   เงินรายได้ 

 
กิจกรรมที่ 7.1 ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 

4 กิจกรรม 
74,430 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 
7.1.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน และการจัด
บรรยากาศห้องสมุด 

 
64,130 

เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 

 7.1.2 จัดหาสารนิเทศห้องสมุด  3,300 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 7.1.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด  7,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่  7.2  แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กิจกรรม 47,800 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 7.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 7.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
7.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
5,000 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 7.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  7,800 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
7.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
5,000 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 7.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  5,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 7.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  5,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 7.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  5,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 7.2.9 งานแนะแนว  5,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 7.3  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 3 กิจกรรม 10,630 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 
 7.3.1 ม.ว. ใส่ใจ หว่งใยสิ่งแวดล้อม      



 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 กิจกรรมที่ 8.4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  59,982   เงินอุดหนุน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1  13,604  มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 2  13,528  มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  10,260  มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 4  7,920  มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 5  9,270  มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 6  5,400  มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 8.5 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  16,720   เงินอุดหนุน 

 มัธยมศึกษาปีที ่4   16,720  มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 8.6 กิจกรรมเข้าค่ายโครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 

 
29,520 

 มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที ่8.7 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้าน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 
16,140 

  
เงินอุดหนุน 

 8.7.1 นศท.จิตอาสา    มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 8.7.2 นศท.จราจร  12,140 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 8.7.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (ปี 1 - 3)  4,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

9. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5สู่ระดับ ดาว 3 กิจกรรม 
 

15,820   เงินอุดหนุน 

 9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และมูลนิธิยุวพัฒน์ 

 
9,570 

เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 
เงินอุดหนุน 
 



 



ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 
9.2 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานมูลนิธิยุวพัฒน์และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
6,250 

เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2565 
เงินอุดหนุน 

 9.3 โรงเรียนคำพ่อสอน     สิงหาคม 2565  
10. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 กิจกรรม 165,000   เงินอุดหนุน 

 10.1เตรียมการประเมิน OBEC QA    120,000 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบActive Learning 

 
15,000 

เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2565 
เงินอุดหนุน 

 
10.3 ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี                
ปัญญาประดิษฐ์ โครงงาน IS 

 
30,000 

 
เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2565 

เงินอุดหนุน 

11. โครงการโรงเรียนสุจริต 8 กิจกรรม    เงินอุดหนุน 

 
11.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา 

 
20,000 

เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 

 
11.2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการ
ดี 4.0) 

 
 

 มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 11.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต  5,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 
11.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

 
10,000 

เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 

 11.5 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)    กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 
11.6 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตใน
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

 
 

 กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 

 
11.7 กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practiceผู้บริหาร ครู 
นักเรียน 

 
5,000 

เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

12. 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

1 กิจกรรม 
15,000 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 12.1 ศึกษาฐานการเรียนรู้  15,000 เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2565 เงินอุดหนุน 

13 To be number 1 กิจกรรม 5,000   เงินอุดหนุน 

 13.1 รงณรงค์และต่อต้านยาเสพติด (เป็นหนึ่งไม่พ่ึงยาเสพติด)  5,000  ตลอดปีการศึกษา เงินอุดหนุน 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

14 การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ      
 กิจกรรมที่ 14.1 การบริหารจัดการแผนงาน 2 กิจกรรม     
 14.1.1 การอบรมจัดทำแผนและจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ  12,580 เฉพาะเจาะจง เมษายน 2565 เงินอุดหนุน 

 
14.1.2 การอบรมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและจัดทำ
เล่มแผนพัฒนาสถานศึกษา  15,800 

เฉพาะเจาะจง เมษายน 2565 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 14.2 ส่งเสริมการออม 2 กิจกรรม    เงินอุดหนุน 

 14.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการออม  5,500 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกกรรมที่ 14.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน 
และบัญชี 4 กิจกรรม  

  
เงินอุดหนุน 

 14.3.1 พัฒนาระบบบริหารการเงิน  7,179 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 

 14.3.2 พัฒนางานบริหารการบัญชี  2,115 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 

 14.3.3 งานพัสดุ  13,135 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 

 14.3.4 พัฒนาสำนักงานการเงินและบัญชี  49,720 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 

15. 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 5 กิจกรรม 

622,510   เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 15.1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า  454,510 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 15.2การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  90,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 15.3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์  6,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 กิจกรรมที่ 15.4 การบริหารจัดการกำจัดขยะ  24,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 15.5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร  42,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอุดหนุน 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

16. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  846,963   เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที ่16.1พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กิจกรรม 802,213 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 16.1.1พัฒนาระบบงานบุคคล  13,343 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 16.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร    มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 16.1.3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร  200,380 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
16.1.4 งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา   

 มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 16.1.5จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  588,490 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 16.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้และวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้และวิชาชีพ  13,650 

เฉพาะเจาะจง  
เงินอุดหนุน 

 16.2.1 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT   5,650 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 16.2.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษานักเรียนเรียนรวม  8,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

17. 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม

บริหารงานทั่วไป 18 กิจกรรม 506,399 
  

เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  37,000 เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.2 พัฒนางานธุรการสำนักงาน  80,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 17.3 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ
คุณภาพ  8,565 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.4 น้ำดื่มสะอาด ใส ใส่ใจคุณภาพ     มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.5 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและให้บริการ  7,310 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 17.6 ความปลอดภัยของสุขภาพ การ
ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคต่างๆใน
โรงเรียน  68,640 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.7 ตรวจสุขภาพนักเรียน  800 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.8 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  4,584 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.9 ปรับปรุงสวนหย่อม  13,000 เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.10 ปรับปรุงระบบไฟ  20,000 เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.11 ปรับปรุงระบบประปา  13,000 เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 17.13 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์
โรงเรียน  3,500 

เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 
เงินอุดหนุน 



 

 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

 
กิจกรรมที่ 17.14 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด  10,000 

เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.15 งานโสตบริการ  30,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2565 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.16 งานควบคุมดูแลและบริการ  52,000 เฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน 2565 เงินอุดหนุน 

                   ยานพาหนะของสถานศึกษา      เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 17.17 งานสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  116,000 เฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2565 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 17.18  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  14,000 

เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 
เงินอุดหนุน 

18. สถานศึกษาปลอดภัย  30,000   เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 18.1 โรงเรียนปลอดจากการใช้ความ
รุนแรงทุกกรณี    

 กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 18.2 โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ  1,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 18.3 โรงเรียนปลอดการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล  1,000 

เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 

 
กิจกรรมที่ 18.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
ปลอด จากการถูกบลูลี่  1,000 

เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 
เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 18.5 สถานศึกษาปลอดภัย  1,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการนักเรียน 4 กิจกรรม 104,000   เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 19.1 งานพัฒนาสำนักงานกิจการนักเรียน    10,000   กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 19.2 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน    30,000  กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 19.3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันสำคัญ  24,000  กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 19.4  ส่งเสริมประชาธิปไตย  40,000  กุมภาพันธ์ 2566 เงินอุดหนุน 

20. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 3 กิจกรรม 47,540 
  

เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 20.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  10,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 20.2 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน  39,455 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 20.3 งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน  2,800.00 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

21. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 6 กิจกรรม 600,000   เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 21.1 พัฒนาห้องเรียนมาตรฐานสากล      เงินอุดหนุน 

 
21.1.1 โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ,สายHDMI  เครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง    260,000 

เฉพาะเจาะจง  
เงินรายได้ 

 กิจกรรมที่ 21.2 สื่อนอกห้องเรียน    เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 21.2.1 บอร์ดความรู้นอกห้องเรียน  100,000 เฉพาะเจาะจง  เงินรายด้ 
 กิจกรรมที่ 21.3   100,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 21.3.1 โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน  140,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 



 

 

ที ่ รายการพัสดุ จำนวน 
กิจกรรม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

แหล่งเงิน 

22. โครงการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ 6 กิจกรรม 1,282,290   เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 22.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  100,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 22.2 ปรับปรุงหอประชุม  482,290 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

              22.2.1 เครื่องเสียง  282,290 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

              22.2.2 เวท ี  120,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

              22.2.3 ห้องน้ำ  80,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 22.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องศิลปะ  300,000 เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2566 เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 22.4 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ  200,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 22.5 เกษตรอัจฉริยะ  50,000 เฉพาะเจาะจง  เงินอุดหนุน 

 กิจกรรมที่ 22.6 ปรับปรุงระบบน้ำโรงเรียน  150,000 เฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุน 


