
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของ
นักเรียน 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 

 20,000 20,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 17,000 17,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนา
ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็น
ระบบโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 2,000 2,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมทักษะด้าน
กีฬา 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
อุปกรณ์กีฬา 

 8,000 8,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
ป้ายไวนิล 

 10,000 10,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

โรงเรียนคุณธรรม วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
ป้ายไวนิล 

 15,000 15,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาทักษะการใช้ 
ICT 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 10,000 10,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

ยกระดับคุณภาพ
การคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้
แบบร่วมมือ 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 7,000 7,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

ส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่านเขียน และ
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบการสอน
แบบร่วมมือ
(Cooperative 
Learning) 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 8,000 8,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะภาษาไทย 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 6,000 6,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 
ป้ายไวนิล 
ยารักษาโรค 
วัสดุเกี่ยวกับ
การแพทย์ 

 6,000 6,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

สู่โลกกว้างทาง
ปัญญา ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

จ้างเหมารถไป
ทัศนศึกษา 
จ้างเหมา
อาหาร 

 40,000 40,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เส้นทางดวงดาว 
ก้าวสู่ความส าเร็จ 

จ้างเหมารถไป
ทัศนศึกษา 
จ้างเหมา
อาหาร 

 6,000 6,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
และเนตรนารี 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 30,000 30,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาทักษะอาชีพ
พื้นฐานและการมี
งานท า 

วัสดุอุปกรณ์
งานอาชีพ 

 10,000 10,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี-นาฏศิลป
พื้นบ้าน 

สื่อต่างๆ 
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องดนตรี 
นาฎศิลป์ 

 10,000 10,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

เสริมสร้างศักยภาพ
ครูสู่มืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

บุคลากรเข้า
อบรมพัฒนา
ตามหน่วยงาน
ต่างๆ 

     1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

การขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 
2563 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 
ป้ายไวนิล 

 5,000 5,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 



 

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 
 

 69,257 69,257   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วยทักษะ
ทางสังคม 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 

 12,000 12,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 
ป้าบไวนิล 

 8,000 8,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 



 

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาระบบ
บริหารวิชาการ 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 

 40,000 40,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 

 6,500 6,500   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

ห้องสมุด 3D แหล่ง
เรียนรู้มีชีวิต 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 
ป้ายไวนิล 

 25,000 25,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 



 

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในเน้นการมี
ส่วนร่วม 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 

 30,000 30,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาระบบ
บริหารกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 

 420,000 420,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

จ้างครูและบุคลากร
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

จ้างครูและ
บุคลากร 

 316,701 316,701   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ระบบดูแลนักเรียน วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
ค่าถ่ายเอกสาร 
แฟ้ม 

 5,000 5,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาระบบกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

บุคลากรเข้า
อบรมพัฒนา
ตามหน่วยงาน
ต่างๆ 

 8,000 8,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

บุคลากรเข้า
อบรมพัฒนา
ตามหน่วยงาน
ต่างๆ 

 10,000 10,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาวิชาชีพครู
โดยเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2 บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรเข้า
อบรมพัฒนา
ตามหน่วยงาน
ต่างๆ 

 50,000 50,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาระบบ
บริหารท่ัวไป 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 

 

 7,500 7,500   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

พัฒนาระบบ
บริหารสถานศึกษา
(คณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 

 

 2,000 2,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและจัด
บรรยากาศใน
โรงเรียน 

วัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

 100,000 100,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

เสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้วย 
ICT 

วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
สื่อต่างๆ 

 32,550 32,550   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนว
พระราชด าริของ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า ฯ 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
2 จังหวัดตรัง 

วัสดุเกษตร  19,000 19,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562  - มีนาคม 2563 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/โครงการ รายการท่ีต้อง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

เป้าหมาย
(หน่วย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนรายงาน ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ 
พร้อม ไม่พร้อม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุคุรุภัณฑ์ 

ค่าซ่อมแซม  120,000 120,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste 
School) 

ถังขยะ 
ป้ายไวนิล 

 2,000 2,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

โรงเรียนพอเพียง วัสดุส านักงาน 
กระดาษ 
 

 4,000 4,000   1.ก าหนด
รูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

            

2.จัดซ้ือจัดจ้าง             
3.จัดท าสัญญา             
4.ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

            

 

 


