
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จังหวัดปทุมธาน ี

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่วงเวลาท่ีต้องจัดหา รายการ งบประมาณ วิธีการจัดหา กำหนดส่ง
มอบ 

หมาย
เหต ุแผนงาน/โครงการ จำนวน 

(บาท) 
๑ ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานปฏิคมต้อนรบั โครงการพัฒนากลุม่บริหารทั่วไป 40,000 

 
เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  

2 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานพยาบาล สุขอนามัย ตรวจสุขภาพ 
และประกันอบุัติเหต ุ

โครงการพัฒนากลุม่บริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  

3 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานธุรการและบริการสำนักงาน โครงการพัฒนากลุม่บริหารทั่วไป 40,00๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  
4 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานพัฒนาซอ่มบำรุงอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

390,000   เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  

5 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จัดซื้อ-พัฒนาซ่อมบำรงุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

๑00,000   เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  

6 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์และครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โครงการพัฒนากลุม่บริหารงบประมาณ 3๐0,000   เฉพาะเจาะจง ๗ วัน  

7 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ - ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนากลุม่บริหารงบประมาณ 220,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  
8 ต.ค. 62-ก.ย. 63 สาธารณูปโภค   โครงการบริการสาธารณูปโภค 2,200,000 เฉพาะเจาะจง ๗ วัน  
9 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จัดซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงรถยนต์        โครงการบริการสาธารณูปโภค 200,000   เฉพาะเจาะจง ๗ วัน  

10 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ โครงการบริการสาธารณูปโภค 50,00๐ เฉพาะเจาะจง ๗ วัน  
11 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ค่าประกันภัย+พรบ.รถยนต ์ โครงการบริการสาธารณูปโภค 70,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  
๑๒ ต.ค. 62-ก.ย. 63 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 256๔ 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 

80,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  
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ลำดับ
ท่ี 

ช่วงเวลาท่ีต้องจัดหา รายการ งบประมาณ วิธีการจัดหา กำหนดส่ง
มอบ 

หมาย
เหต ุแผนงาน/โครงการ จำนวน 

(บาท) 
๑3 ต.ค. 62-ก.ย. 63 พัฒนาการเรียนรู้และยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้และยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

800,000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

14 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมสง่เสริมการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการ 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

200,000 เฉพาะเจาะจง 15  วัน  

15 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมเปิดบ้านหอวัง ฯ  “โครงงาน
บูรณาการ” 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

200,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕  วัน  

16 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมสง่เสริมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร ์

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

100,000 เฉพาะเจาะจง ๗  วัน  

17 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมสง่เสริมการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร ์

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

100,000 เฉพาะเจาะจง ๗  วัน  

18 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียน
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2   
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ) 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๕0,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

19 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๔0,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

20 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพอนามัย โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๔0,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

21 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๔0,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  
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ลำดับ
ท่ี 

ช่วงเวลาท่ีต้องจัดหา รายการ งบประมาณ วิธีการจัดหา กำหนดส่ง
มอบ 

หมาย
เหต ุแผนงาน/โครงการ จำนวน 

(บาท) 
22 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอน

งานอาชีพ 
โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๔0,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

23 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมการส่งเสริมงานหลักสูตร วิจัย 
และนิเทศการสอน 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๔0,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

24 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมการพฒันาสื่อและเทคโนโลยี
การเรียนรู ้

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

50,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

25 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการ
วิชาชีพชาววัง 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

100,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

26 ต.ค. 62-ก.ย. 63 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๔0,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

27 ต.ค. 62-ก.ย. 63 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

โครงการพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๕0,000 เฉพาะเจาะจง ๗  วัน  

28 ต.ค. 62-ก.ย. 63 พัฒนางานสำนักงานวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

477,200 เฉพาะเจาะจง 15  วัน  

29 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานพัฒนาสำนักงาน โครงการพัฒนาสำนักงานและ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

100,000 เฉพาะเจาะจง ๗  วัน  

30 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานซ่อมแซมอปุกรณ์สำนักงาน โครงการพัฒนาสำนักงานและ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

15,000 เฉพาะเจาะจง ๗  วัน  
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ลำดับ
ท่ี 

ช่วงเวลาท่ีต้องจัดหา รายการ งบประมาณ วิธีการจัดหา กำหนดส่ง
มอบ 

หมาย
เหต ุแผนงาน/โครงการ จำนวน 

(บาท) 
31 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสำนักงานและ

ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
55,000 เฉพาะเจาะจง

  
๗  วัน  

32 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขวัญ
และกำลงัใจบุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรและสง่เสรมิ
มาตราฐานวิชาชีพ  

346,380 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

33 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานส่งเสริมและพฒันาบุคลากรตาม
มาตราฐานวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาบุคลากรและสง่เสรมิ
มาตราฐานวิชาชีพ 

70,000 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

34 ต.ค. 62-ก.ย. 63 เรารกัหอวัง ปทุมธานี ครูดีทีห่อวัง โครงการพัฒนาบุคลากรและสง่เสรมิ
มาตราฐานวิชาชีพ 

13,620 เฉพาะเจาะจง
  

๗  วัน  

35 ต.ค. 62-ก.ย. 63 พัฒนาโรงเรียนตามความจำเป็น
เร่งด่วน 

โครงการพัฒนาโรงเรียนตามความ
จำเป็นเรง่ด่วนและเหมาะสม เพื่อ
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเมือง 

600,000 เฉพาะเจาะจง
  

15 วัน  

36 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ค่าเช่าคอมพิวเตอร ์ โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คอมพิวเตอร ์

800,000 เฉพาะเจาะจง 30  วัน  

37 ต.ค. 62-ก.ย. 63 พัฒนาและปรบัปรุงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คอมพิวเตอร ์

426,100 เฉพาะเจาะจง 7  วัน  
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ลำดับ
ท่ี 

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา 

รายการ งบประมาณ วิธีการจัดหา กำหนดส่ง
มอบ 

หมาย
เหต ุแผนงาน/โครงการ จำนวน 

(บาท) 
38 ต.ค. 62-ก.ย. 63 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน

พิเศษ (Gifted) 
๒,๐๑๓,๒๐๐ 

 
เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

39 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานพัฒนาซอ่มบำรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ (Gifted) 

500,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

40 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จ้างครสูอนภาษาอังกฤษ ครูสอนภา
ญี่ปุ่น และครูสอนภาษาไทย 

โครงการจ้างครสูอนภาษาต่างประเทศ 1,615,800 เฉพาะเจาะจง 30 วัน  

41 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ค่าเช่าคอมพิวเตอรห์้องคอมพิวเตอร์3 โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

2,233,600 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

42 ต.ค. 62-ก.ย. 63 สติ๊กเกอร์ติดกระจกห้องคอมพิวเตอร์1
และห้องคอมพิวเตอร์2 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

35,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

43 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ป้ายประชาสัมพันธ์เหนือประตหู้อง
คอมพิวเตอร ์

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

20,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

44 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จัดซื้อเก้าอี้พลาสตกิมีพนักพิง โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

24,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

45 ต.ค. 62-ก.ย. 63 เช่า Domain และ Hosting 
 
 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

 
 

4,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  



ลำดับ
ท่ี 

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา 

รายการ งบประมาณ วิธีการจัดหา กำหนดส่ง
มอบ 

หมาย
เหต ุแผนงาน/โครงการ จำนวน 

(บาท) 
46 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จัดซื้อคีย์บอร์ด USB โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 
5,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

47 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จัดซื้อโปรแกรมสำหรับการเรียนการ
สอน 

โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

5,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

48 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จ้างครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาขาดแคลน) โครงการจ้างครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาขาด
แคลน) 

697,500 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

49 ต.ค. 62-ก.ย. 63 จ้างพนักงานทำความสะอาด พนักงาน
ขับรถ คนสวน ช่าง และพนักงานรักษา

ความปลอดภัย 

โครงการจ้างพนักงานทำความสะอาด 
พนักงานขับรถ คนสวน ช่าง และพนักงาน

รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

877,350 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

50 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ค่าเช่าคอมพิวเตอร ์ โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร ์

1,301,200 เฉพาะเจาะจง 30 วัน  

51 ต.ค. 62-ก.ย. 63 พัฒนางานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกลุ่มบรหิารกจิการ

นักเรียน 

62,780 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

52 ต.ค. 62-ก.ย. 63 งานซ่อมแซมอปุกรณ์สำนักงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกลุ่มบรหิารกจิการ

นักเรียน 

10,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

53 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ศึกษาดูงานเพื่อพฒันางานบรหิาร
กิจการนักเรียน 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกลุ่มบรหิารกจิการ

นักเรียน 
 

35,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  



     
  

      

ลำดับ
ท่ี 

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา 

รายการ งบประมาณ วิธีการจัดหา กำหนดส่ง
มอบ 

หมาย
เหต ุแผนงาน/โครงการ จำนวน 

(บาท) 
55 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้ง

คณะกรรมการนกัเรียน) 
โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

16,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

56 ต.ค. 62-ก.ย. 63 การจัดต้ังศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

9,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

57 ต.ค. 62-ก.ย. 63 อบรมคุณธรรม จริยธรรมและสวดมนต์
ไหว้พระประจำสปัดาห ์

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

5,100 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

58 ต.ค. 62-ก.ย. 63 H.W.P.’s idols โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

16,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

59 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ของหายได้คืน โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

10,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

60 ต.ค. 62-ก.ย. 63 โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  

61 ต.ค. 62-ก.ย. 63 เยี่ยมบ้านนกัเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 65,000 เฉพาะเจาะจง ๑๕ วัน  


