
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
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ฝ่ายวิชาการ 

1 ซ้ือ วช01 พัฒนาระบบงานวิชาการ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 63 พ.ค. 63 พ.ค. 63 124,000.00   
2 ซ้ือ วช02 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ

เป็นเลิศ 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 

67,000.00 
  

3 จ้าง วช03 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 20,000.00   
4 ซ้ือ วช04 เรารัก ส.จ.พ. 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 63 23,000.00   
5 ซ้ือ วช05 แนะแนวเข้มแข็ง 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง เม.ย. 63 เม.ย. 63 เม.ย. 63 18,000.00   
6 ซ้ือ วช06 รับนักเรียนปีการศึกษา 2562 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 63 พ.ค. 63 พ.ค. 63 12,000.00   
7 ซ้ือ วช07 ห้องสมุดมีชีวิต สร้างความคิด 

สร้างปัญญา  
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 

74,800.00 
  

8 ซ้ือ วช08 องค์กรเข้มแข็งด้วยระบบ
สารสนเทศ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 
23,000.00 

  

9 ซ้ือ วช09 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง เม.ย. 63 เม.ย. 63 เม.ย. 63 6,000.00   
10 ซ้ือ วช10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ส.ค. 63 ส.ค. 63 ส.ค. 63 53,000.00   
11 ซ้ือ วช11 พัฒนาระบบงานการศึกษาพิเศษ 

(เรียนรวม) 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 5,000.00   

12 ซ้ือ วช12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62 2,000.00   

13 ซ้ือ วช13 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63 10,400.00   



ล า
ดับ

ที่ 
ประเภท
จัดหา 

(ชื้อ/
จ้าง/
เช่า) 

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

ปริมาณ 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน 

หม
าย

เห
ตุ 

จ านวน หน่วย 

ประกาศ
เชิญชวน 
(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง

มอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติในปี 
2563 (บาท) 

เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

14 ซ้ือ วช14 พัฒนากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63 7,500.00   

15 ซ้ือ วช15 พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ส.ค. 63 ส.ค. 63 ส.ค. 63 10,000.00   
16 ซ้ือ วช16 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ค. 63 ก.ค. 63 ก.ค. 63 6,000.00   

17 ซ้ือ วช17 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63 20,000.00   

18 ซ้ือ วช18 พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63 10,000.00   

19 ซ้ือ วช19 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.พ. 63  ก.พ. 63  ก.พ. 63  7,000.00   
20 ซ้ือ วช20 พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ม

สาระ 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 40,519.59   

21 ซ้ือ วช21 นิเทศภายในเข้มแข็ง 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 8,000.00   
22 ซ้ือ วช22 เปิดบ้าน สจพ. 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63 50,000.00   

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 597219.59   
23 ซ้ือ วช23 ส.จ.พ. สานฝันปันโอกาส (เงิน

รายได้) 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 63 พ.ค. 63 พ.ค. 63  10,000.00    

24 ซ้ือ วช24 โครงการทุนการศึกษา (เงิน
ทุนการศึกษา) 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63  150,000.00    

25 ซ้ือ วช25 พัฒนางาน กยศ. (กองทุน กยศ.) 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62  12,300.00    
26 ซ้ือ วช26 เรียนรู้สู่อาชีพ  (เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน) 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63  25,000.00    
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27 ซ้ือ วช27 ทวิศึกษาพัฒนาชาติ  (งบทวิ
ศึกษา) 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ส.ค. 63 ส.ค. 63 ส.ค. 63 
25,488.78 

  

28 ซ้ือ วช28 โรงเรียนสุจริต 1 โครงการ  ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63 0.00   
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินรายได้สถานศึกษา) 222,788.76    

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
29 ซ้ือ บท01 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63 20,000.00   
30 ซ้ือ บท02 โครงการซ่อมบ้ารุงห้องน้้า-

ห้องส่วม 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63 

13,285.00 
  

31 จ้าง บท03 โครงการซ่อมบ้ารุงรถโรงเรียน
สวายจีกพิทยาคม 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.พ. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 63 
20,000.00 

  

32 ซ้ือ บท04 โครงการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 
10,000.00 

  

33 ซ้ือ บท05 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท้า
ความสะอาด 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 
21,190.00 

  

34 จ้าง บท06 โครงการซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 5,000.00   
35 ซ้ือ บท07 โครงการซ่อมบ้ารุงรถเข็ญรถตัด

หญ้า 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63. ม.ค. 63. ม.ค. 63. 

2,500.00 
  

36 จ้าง บท08 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 10,000.00   
37 ซ้ือ บท09 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

(กิจกรรม อย.น้อย) 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 

3,000.00 
  

38 เช่า บท10 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายโรงเรียน 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63. ม.ค. 63. ม.ค. 63. 
50,000.00 
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39 ซ้ือ บท11 โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 
20,000.00 

  

40 ซ้ือ บท12 โครงการพัฒนาห้องโสตทัศน
ศึกษา 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ค. 63 ก.ค. 63 ก.ค. 63 
5,000.00 

  

41 เช่า บท13 โครงการเว็บไซต์โรงเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ค. 63 ก.ค. 63 ก.ค. 63 5,000.00   
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 184,975.00   

42 ซื้อ/จ้าง บท14 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสวายจีก
พิทยาคม 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63  132,400.00    

43 ซ้ือ บท15 โครงการพัฒนาระบบ ICT ใช้ใน
การสอน  

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63  30,000.00    

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินรายได้สถานศึกษา) 162,400.00   
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

44 ซ้ือ บค01 โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 15,000.00   

45 ซ้ือ บค02 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
สวายจีกพิทยาคม 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 179,904.66   

46 - บค03 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 -   

47 จ้าง บค04 โครงการซ่อมแซมบ้ารุงครุภัณฑ์ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ค. 63 พ.ค. 63 พ.ค. 63 2,750.00   
48 ซ้ือ บค05 กีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนขนาด

เล็กในสหวิทยาเขตเมืองฯ 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63 19,000.00   
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49 จ้าง บค06 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุน
จากงบกลาง) 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 99,450.00   

50  รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน)       184,975.00   
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

51 ซ้ือ กก01 การพัฒนาระบบสภานักเรียนและ
สถานศึกษาสีขาว 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62 24,000.00   

52 ซ้ือ กก02 พัฒนาระบบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63 19,600.00   

53 ซื้อ/จ้าง กก03 โครงการจัดกิจกรรมวันส้าคัญ 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 20,000.00   
54 ซ้ือ กก04 พัฒนาระบบงานส้านักงานฝ่าย

กิจการนักเรียน 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 62   24,223.92   

55 จ้าง กก05 โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63 98,273.88   
56 ซ้ือ กก06 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัย

อันควร 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 63 1,000.00   

57 ซ้ือ กก07 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 63 1,000.00   
58 ซ้ือ กก08 โครงการเพศวิถี 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.พ. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 63 1,000.00   
59 ซ้ือ กก09 โครงการคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 
1 โครงการ เฉพาะเจาะจง ก.พ. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 63 1,000.00   

60 ซ้ือ กก10 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัย
อันควร 

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 63 1,000.00   

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 190,097.88.00   
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61 ซ้ือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานการเงิน 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ต.ค. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 5,000.00   
62 ซ้ือ กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานบัญชี 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62 5,000.00   
63 ซ้ือ กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานพัสดุและ

สินทรัพย์ 
1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 

4,500.00 
  

64 จ้าง กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องงบประมาณ 1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 63 30,005.00   
65 ซ้ือ กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานนโยบายและ

แผนงาน 
1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 63 

5,000.00 
  

66 จ้าง กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรม เฉพาะเจาะจง มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 63 
4,503.34 

  

67 - งป02 โครงการประหยัดพลังงาน  1 โครงการ เฉพาะเจาะจง มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 63 -   
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 54,008.34   
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