
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซื้อพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูลเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

ลำดับที่ 
 

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา 
 

รายการ/จำหน่าย/หน่วย 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

วิธีการจัดหา 
 

กำหนดส่งมอบ(วัน) 
 

หมายเหตุ 
แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท) 

1 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

408,250 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

2 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

331,380 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

3 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการสง่เสริมความเป็น
เลิศ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

226,350      - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

4 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

119,650 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

5 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

100,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

6 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนนักเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

64,000   - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

7 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการโรงเรียนคุณธรรม แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

47,000    - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

8 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนาวงดนตรี
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลอง
ด่านอนุสรณ์สู่ความเป็น
มาตรฐานสากล 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

- - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  



 
 

ลำดับที่ 
 

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา 
 

รายการ/จำหน่าย/หน่วย 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

วิธีการจัดหา 
 

กำหนดส่งมอบ(วัน) 
 

หมายเหตุ 
แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท) 

9 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

244,326 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

10 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนางาน
แผนงานโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

15,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

11 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

195,706 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

12 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนางานธุรการ แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

63,620 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

13 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนาบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนเพ่ือเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

368,652 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

14 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการสง่เสริมสุขภาพ
และเพ่ิมศักยภาพของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

70,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

15 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

40,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

16 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการชุมชนสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

 

20,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  



 

ลำดับที่ 
 

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา 
 

รายการ/จำหน่าย/หน่วย 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

วิธีการจัดหา 
 

กำหนดส่งมอบ(วัน) 
 

หมายเหตุ 
แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท) 

17 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการอนุรักษ์พลงังาน
และสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

18 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการอบรมอัคคภีัยใน
โรงเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

19 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

52,906 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

20 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

92,920 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

21 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

28,600 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

22 ตุลาคม 64 – มีนาคม 65 โครงการกิจกรรมวัน
สำคัญ                                              

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2564 

84,900 - - วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน 30  

 
 


