
 

 

 

ประกาศ โรงเรียนสวีวิทยา 
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

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

ระ เบี ยบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้ อ จัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ .ศ .๒๕๖๐ ข้อ  ๑๑              
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ       
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

โรงเรียนสวีวิทยา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  
                                                                   ประกาศ ณ วันท่ี  30  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 

  
  
  

(นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 ค่ายวิชาการ ม.3, ม.6 และสอบ O-NET ม.3, ม.6 1 กิจกรรม 167,800.00 จ้างเหมาบริการ ธ.ค. 2565 – ม.ค. 2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 เปิดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) 1 กิจกรรม 106,950.00 เฉพาะเจาะจง ม.ค. 2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 

3 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS) 

1 กิจกรรม 2,050.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. - เม.ย. 2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 

4 
ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 
และระดับชาติ 

1 กิจกรรม 790,000.00 - - - 

5 กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน 1 กิจกรรม 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1 กิจกรรม 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

7 
กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตการศึกษา
ภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 กิจกรรม 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ก.ย. 2565 – มี.ค. 2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 

8 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสำนักงานบริหาร
วิชาการ 

1 กิจกรรม 1,777,175.00 - ตลอดปีการศึกษา 2565 - 

9 งานรับนักเรียน 1 กิจกรรม 63,782.00 เฉพาะเจาะจง ก.พ. 2565 - เม.ย. 2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 

10 
การเตรียมความพร้อมและรับการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1 กิจกรรม 58,190.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เปน็ต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

11 
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในสถานศึกษาสู่ความย่ังยืน 

1 กิจกรรม 21,800.00 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 2,996,247 - - - 

 
  

ลงช่ือ.................................................... 
     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 1 กิจกรรม 58,680.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 1 กิจกรรม 17,020.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 75,700 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ป)ี 

แหล่งเงิน 

1 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 
ของทุกปี) 

1 กิจกรรม 2,500.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง มิ.ย. – ก.ค. 2565 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน ของทุกปี) 1 กิจกรรม 3,500.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ย. 2565 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3 
กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1 กิจกรรม 28,610.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง มิ.ย. – ก.ค. 2565 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  1 กิจกรรม 1,615.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง ส.ค. 2565 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5 
สวนสนามยุวกาชาดไทย วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย 

1 กิจกรรม 27,790.00 จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6 ลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 1 กิจกรรม 8,760.00 จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7 ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 กิจกรรม 147,850.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป6 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 กิจกรรม 12,510.00 จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 1 กิจกรรม 569,380.00  - พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10 Activity Day 1 กิจกรรม 86,340.00 เฉพาะเจาะจง ม.ค. – ก.พ. 2566 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11 การแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 กิจกรรม 22,257.00 จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมจำนวนเงิน 911,112 - - - 

 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ป)ี 

แหล่งเงิน 

1 
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1 กิจกรรม 81,120.00  
จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1 กิจกรรม 108,090.00  
จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3 
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1 กิจกรรม 107,980.00  
จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ ่

1 กิจกรรม 115,972.00  
จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด 1 กิจกรรม 98,382.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1 กิจกรรม 98,772.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7 กิจกรรมการเข้าค่ายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กิจกรรม 111,030.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8 กิจกรรมการเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร  1 กิจกรรม 19,500.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมจำนวนเงิน 740,846 - - - 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 หนังสือ สิ่งพิมพ์ห้องสมุด 1 กิจกรรม 30,000.00  เฉพาะเจาะจง ก.พ. – มี.ค.2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 พัฒนาห้องสมุดและจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู ้ 1 กิจกรรม 16,997.00  เฉพาะเจาะจง มิ.ย. - ธ.ค.2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 กิจกรรม 25,800.00  เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

4 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ (ยุวบรรณารักษ์ และหนังสือเลม่
เล็ก) 

1 กิจกรรม 15,455.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. - ส.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 88,252 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 กิจกรรม 261,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

2 ส่งเสริมทักษะวิชาการ 1 กิจกรรม 198,220.00  เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 2565 - ม.ค. 2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 กิจกรรม 48,070.00  เฉพาะเจาะจง ส.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 ค่าย Sci-Tech 1 กิจกรรม 40,400.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 - พ.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 547,690 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 Sci-Tech Camp 1 กิจกรรม 441,400.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน STEM Education 1 กิจกรรม 7,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดวิทยาศาสตร ์ 1 กิจกรรม 16,760.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ESC 1 กิจกรรม 59,590.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 ค่ายฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 83,108.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กิจกรรม 80,390.00  จ้างเหมาบริการ พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
7 ESC Trip 1 กิจกรรม 161,100.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 849,348 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 1 กิจกรรม 62,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 เก่งคณิต คิดเลขเร็ว 1 กิจกรรม 6,200.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 1 กิจกรรม 24,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 แข่งขันคณิตศาสตร์สัญจร 1 กิจกรรม 76,520.00  จา้งเหมาบริการ พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ 1 กิจกรรม 77,486.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 ส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ด้วยห้องสมุดดิจิตอล 1 กิจกรรม 60,660.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 306,866 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 1 กิจกรรม 45,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 Christmas Day 1 กิจกรรม 5,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

3 English Camp 1 กิจกรรม 66,348.00  
จ้างเหมายริการ/
เฉพาะเจาะจง 

ส.ค. – พ.ย.2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

4 English Outdoor 1 กิจกรรม 39,310.00  
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566 เงินอดุหนุนทั่วไป 

5 
แข่งขันทักษะภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1 กิจกรรม 37,320.00  จ้างเหมาบริการ มิ.ย. – ก.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

6 แข่งขันทักษะภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน 1 กิจกรรม 26,880.00  จ้างเหมาบริการ ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
7 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน 1 กิจกรรม 41,400.00  เฉพาะเจาะจง ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

8 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 กิจกรรม 57,275.00 
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

ก.ย. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 318,533 - - - 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน MEP 1 กิจกรรม 179,925.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

2 MEP Camp  1 กิจกรรม 157,752.00  
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

ส.ค. - ก.ย. 2565 
เงินอดุหนุนทั่วไป 

3 MEP จิตอาสา 1 กิจกรรม 3,000.00  เฉพาะเจาะจง ส.ค. - ก.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

4 ทัศนศึกษาสำหรบัห้องเรียน MEP 1 กิจกรรม 249,070.00  
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป 
เงินอดุหนุนทั่วไป 

5 MEP International Trip  1 กิจกรรม 8,290.00  เฉพาะเจาะจง ก.ย. – ต.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 ส่งเสริมและพัฒนาคร ู 1 กิจกรรม 8,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียน MEP   1 กิจกรรม 95,800.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 701,837 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูกวีศลิป ์ 1 กิจกรรม 12,330.00  เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 1 กิจกรรม 33,455.00  เฉพาะเจาะจง ก.ค.2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 สืบสานอ่านหนังสือพ่อ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน) 1 กิจกรรม 9,969.00  เฉพาะเจาะจง พ.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง เพ่ือนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 1 กิจกรรม 7,100.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 ภาษาไทยสัญจร 1 กิจกรรม 32,040.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย 1 กิจกรรม 8,000.0 เฉพาะเจาะจง มิ.ย.2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
7 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 1 กิจกรรม 8,173.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
8 ภาษาไทยสร้างสรรค ์ 1 กิจกรรม 9,995.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาไทย   1 กิจกรรม 30,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 151,062 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 วันอาเซียน 1 กิจกรรม 10,000.00  เฉพาะเจาะจง ส.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคม 1 กิจกรรม 57,550.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 สืบสานตำนานวัดพระบรมธาตุสวี 1 กิจกรรม 880.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 อบรมมารยาทไทย  1 กิจกรรม 21,665.00  เฉพาะเจาะจง ก.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 1 กิจกรรม 17,340.00  เฉพาะเจาะจง ส.ค.– พ.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 1 กิจกรรม 45,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

7 
จัดนิทรรศการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสู่
ชุมชน 

1 กิจกรรม 
1,125.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

8 ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 1 กิจกรรม 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ส.ค.– พ.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
รวมจำนวนเงิน 154,840 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนทัศนศิลป์ 1 กิจกรรม 10,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนนาฏศิลป์ 1 กิจกรรม 85,430.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านดนตรีไทย 1 กิจกรรม 68,350.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรีสากล 1 กิจกรรม 30,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

5 แข่งขันดนตรีไทยสัญจร 1 กิจกรรม 51,680.00  
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป 
เงินอดุหนุนทั่วไป 

6 ค่ายวงโยธวาทิต 1 กิจกรรม 58,750.00  
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

7 พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านทัศนศิลป์ 1 กิจกรรม 36,800.00 
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. – ก.ย.2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

8 พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านนาฏศิลป์ 1 กิจกรรม 38,400.00 
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. - ส.ค.2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

9 พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีไทย 1 กิจกรรม 27,600.00 
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. – ธ.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

10 พัฒนาอัจฉริยภาพด้านดนตรีสากล 1 กิจกรรม 27,000.00 
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. – ธ.ค.2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 434,010 - - - 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 กีฬาสี 1 กิจกรรม 97,660.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 1 กิจกรรม 113,200.00  เฉพาะเจาะจง ส.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 1 กิจกรรม 298,800.00  เฉพาะเจาะจง ส.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 1 กิจกรรม 64,140.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 1 กิจกรรม 6,400.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 580,200 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนการงานอาชีพ 1 กิจกรรม 40,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
 สืบสานประเพณีประดิษฐ์กระทงลอย 1 กิจกรรม 7,190.00 เฉพาะเจาะจง พ.ย. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 
 แข่งขันทักษะวิชาการ 1 กิจกรรม 73,360.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 120,550 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 แนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ 1 กิจกรรม 14,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 เพ่ือนที่ปรึกษา (YC:Youth Counsellor) 1 กิจกรรม 10,935.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอนแนะแนว 1 กิจกรรม 10,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 1 กิจกรรม 200,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 ระบบป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 กิจกรรม 106,430.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 1 กิจกรรม 10,786.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 1 กิจกรรม 35,420.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 387,571 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 ส่งเสริมศักยภาพครู บคุลากรสู่มืออาชีพ 1 กิจกรรม 654,000.00  - ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

2 
ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสวีวิทยา 

1 กิจกรรม 500,000.00  - ธ.ค. 2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

3 พัฒนาสำนักงานการบริหารงานบุคคล 1 กิจกรรม 47,000.00  เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

4 
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี และนักการ
ภารโรง 

1 กิจกรรม 3,901,744.00  - ตลอดปีการศึกษา2565 เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 5,102,744 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ป)ี 

แหล่งเงิน 

1 วันดีศรีคุณธรรม 1 กิจกรรม 92,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 1 กิจกรรม 154,316.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3 จิตอาสาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 1 กิจกรรม 40,720.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4 เสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนสวีวิทยา 1 กิจกรรม 134,535.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวมจำนวนเงิน 421,571 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 พัฒนาระบบงานสำนักงานผู้อำนวยการ 1 กิจกรรม 5,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 พัฒนาระบบสำนักงานบริหารทั่วไป 1 กิจกรรม 60,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 ยาและเวชภัณฑ์ 1 กิจกรรม 39,960.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 พัฒนาและปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน 1 กิจกรรม 5,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 ลดหุ่น ลดโรค 1 กิจกรรม 5,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 พัฒนางานโภชนาการ 1 กิจกรรม 9,780.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
8 พัฒนาและปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ ์ 1 กิจกรรม   90,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

10 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 1 กิจกรรม 9,300.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

11 
อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ์ (ยุวประชาสัมพันธ์) ครั้ง
ที่ 7 

1 กิจกรรม 24,060.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

12 งานยานพาหนะ 1 กิจกรรม 500,000.00  - พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
13 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 1 กิจกรรม 4,200.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

14 
สมาคมศษิย์เก่าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสวีวิทยา 

1 กิจกรรม 4,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

15 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 1 กิจกรรม 24,800.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
16 ส่งเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน (อย.น้อย) 1 กิจกรรม 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 783,900 - - - 
 
  

ลงช่ือ.................................................... 
     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 งานจัดซื้อ 1 กิจกรรม 500,000.00  - พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 งานก่อสร้าง 1 กิจกรรม 50,000.00  จ้างเหมาบริการ พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

3 งานปรับปรุง ซ่อมแซม 1 กิจกรรม 90,000.00  
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 กิจกรรม 20,000.00  
จ้างเหมาบริการ/
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 660,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 
พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพสำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1 กิจกรรม 70,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

3 งานสาธารณูปโภค 1 กิจกรรม 2,600,000.00  - พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
4 งานจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 1 กิจกรรม 1,875,720.00  - พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
5 งานจัดซื้อหนังสือเรียน 1 กิจกรรม 2,400,000.00  - พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
6 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน 1 กิจกรรม 52,800.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
7 นักออมดีเด่น 1 กิจกรรม 10,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
8 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 1 กิจกรรม   8,000.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 7,016,520 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสวีวิทยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ รายการพัสดุ 
จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

แหล่งเงิน 

1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 1 กิจกรรม 46,400.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 กิจกรรม 27,985.00  เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 
3 พัฒนาระบบสารสนเทศ  1 กิจกรรม 10,000.00  จ้างเหมา/เฉพาะเจาะจง พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เงินอดุหนุนทั่วไป 

รวมจำนวนเงิน 84,385 - - - 
 
  

ลงช่ือ.................................................... 
     (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 


