
ตารางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม

โครงการ/กิจกรรม 
จัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธี 
ระยะเวลาดำเนินการ การจัดหาโดยวิธี 

ซื้อ/จ้าง 
ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป       

1. โครงการส่งเสริมความเป็นไทย - - พ.ค.63-มี.ค.64 - - นายณัฏฐมณฑน์ 
2. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 17,200 เฉพาะเจาะจง พ.ค.63-มี.ค.64 ซ้ือ 17,200 นายประสิทธิ์ 
3. โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 25,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา ซ้ือ 25,000 นายบุญมี 
4. โครงการยานพาหนะ ซ่อมบำรุงดูแล

รักษารถยนต์ 
10,000 - 1เม.ย.63-31มี.ค.64 - - นายบุญมี 

5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

6,500 เฉพาะเจาะจง พ.ค.63-มี.ค.64 ซ้ือ 1,500 นายณัฏฐมณฑน์ 

6. โครงการการพัฒนานักเรียนให้มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ที่ด ี

5,000 เฉพาะเจาะจง มิ.ย.63-ก.พ.64 ซ้ือ 5,000 นางพิกุล 

7. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

13,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา ซ้ือ 13,000 
 

นายณัฏฐมณฑน์ 
 

8. โครงการงานโสตทัศนศึกษา 12,750 เฉพาะเจาะจง 1เม.ย.63-30มี.ค.64 ซื้อและจ้าง 5,000, 7,720 นายธนวรรธน ์
9. โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
10,000 

 
เฉพาะเจาะจง 16พ.ค.63-31มี.ค.64 จ้าง 10,000 

 
นายธนวรรธน ์

10. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน 27,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา ซ้ือ 27,000 นายบุญมี 
 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มงานวิชาการ       
1. โครงการ“The Best ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้” 
10,000 

 
- ตลอดปี

การศึกษา 
- - นางกัญญา 

 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

15,000 
 

เฉพาะเจาะจง พ.ค.63-มี.ค.64 ซ้ือ 8,500 นางสุภาพร 
 

3. โครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปี
การศึกษา 2563 
 

4,000 
 

เฉพาะเจาะจง มิ.ย.63 จ้าง 4,000 
 

นางสาวมะลิวรรณ 
 

4. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2,500 
 

เฉพาะเจาะจง พ.ค.63-มี.ค.64 จ้าง 2,500 
 

นางสุภาพร 
 

5. โครงการทัศนศึกษา 10,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

- - นายฉกาจ 

6. โครงการพัฒนางานแนะแนวสู่
การบริการรอบด้านเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพ 

4,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 4,000 
 

นางชลากร 
 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มงานวิชาการ      
7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ระดับชั้น ม. 3 , ม. 6 ปี
การศึกษา 2563 

25,000 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

- - นางสาวมะลิวรรณ 
 

8. โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

13,000 
 

เฉพาะเจาะจง พ.ค.63-มี.ค.64 ซ้ือ 13,000 
 

นางสาวมะลิวรรณ 
 

9. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
– เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ประจำปี 2563 

10,000 
 

เฉพาะเจาะจง 22มิ.ย.-30มี.ค. ซ้ือ 10,000 
 

นายฉกาจ 
 

10. โครงการความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

30,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 10,000 
 

นายฉกาจ 
 

11. โครงการงานส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

2,000 
 

- ก.ค.63-เม.ย.64 - - นางกัญญา 
 

12. โครงการพัฒนางานวิชาการและ
สารสนเทศ 

25,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 25,000 
 

นางมริดา 
 

13. โครงการ 5 นาที หน้าเสาธง
สร้างนิสัย  วินัยสร้างชาต ิ

1,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 1,000 
 

นางสาวโรจนีกานต ์
 

14. โครงการนิเทศการสอน 3,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 3,000 นางสาวมะลิวรรณ 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดย
วิธี 

ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มงานวิชาการ      
15. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

3,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 3,000 
 

นางกัญญา 
 

16. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนางานห้องสมุด 

4,000 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

- - นางกัญญา 
 

17. โครงการห้องสมุด 3 ดี 30,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 25,000 นางกัญญา 

18. โครงการพัฒนางานวัดผลและ
การสร้างข้อสอบมาตรฐาน 

80,000 
 

เฉพาะเจาะจง มิ.ย.63-เม.ย.64 ซ้ือ 80,000 
 

นางดวงเดือน 

19. โครงการรับนักเรียน ม.1 และ 
ม.4  ปีการศึกษา2563 

20,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปี
การศึกษา 

ซ้ือ 9,000 นางสาวโรจนี
กานต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล      
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ – พัฒนาบุคลากร 

      

1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
และงานสารบรรณ 

30,000 
 

เฉพาะเจาะจง 16พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

ซ้ือ 30,000 
 

ครมูาริษา 
 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 120,000 - 16พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

- - ครูดวงรัตน์ 
 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
บริหารงานบุคคล 

20,000 
 

เฉพาะเจาะจง 16พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

ซ้ือ 20,000 
 

ครูดวงรัตน์ 
 

4. กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ในสถานศึกษา 

1,500 
 

เฉพาะเจาะจง 16พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

ซ้ือ 1,500 
 

ครูดวงรัตน์ 
 

5. กิจกรรมนักการภารโรงราย
เดือน 

192,000 - 16พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

- - ครูพัชรี 

 
 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

      

1. กิจกรรมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่า
อินเตอร์เน็ต 

162,000 
 

- ตลอดปีการศึกษา - - นางสาวพัชรี 
 

2. กิจกรรมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

80,000 
 

- ตลอดปีการศึกษา - - นางสาวพัชรี 
 

โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน งานบัญชี 
และงานพัสดุ 

      

4. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนา
ระบบงานการเงิน 

2,500 
 

เฉพาะเจาะจง 1พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

ซ้ือ 2,500 
 

นางสาวพัชรี 
 

5. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 30,000 เฉพาะเจาะจง 1พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

ซ้ือ 30,000 นางกิติยา 

6.โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-
19 

80,000 เฉพาะเจาะจง 1พ.ค.63- 
31มี.ค.64 

ซ้ือ 80,000 นางกิติยา 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2563 

      

1. กิจกรรมผลิตสื่อและอุปกรณ์การ
เรียน 

 
 
 

10,000 

 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ซ้ือ 10,000 
 
 
 

นายวศินสิทธิ์ 
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตลอดปีการศึกษา 

2563 
- - 

3. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - 

4. กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ในสถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - 

5. กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - 

 

 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประจำปี 2563 

      

1. กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 4,250 เฉพาะเจาะจง สิงหาคม 2563 ซ้ือ 4,250 นางชลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 
2563 

      

1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

3,000 - 
ตลอดปีการศึกษา 

2563 
- - นายธนวรรธน ์

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

25,500 เฉพาะเจาะจง 
ตลอดปีการศึกษา 

2563 
ซ้ือและจ้าง 

12,000  
13,500 

นายธนวรรธน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 

3,000 
 

เฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 63 – 
15 พ.ค. 64 

ซ้ือ 2,500 นายณัฏฐมณฑน์ 
 

2. กิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- 
 

- 16 พ.ค. 63 – 
15 พ.ค. 64 

- - นายณัฏฐมณฑน์ 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

1,000 
 

- 16 พ.ค. 63 – 
15 พ.ค. 64 

- - นายณัฏฐมณฑน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

      

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
วิชาภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมที่ 1 จัดป้ายนิเทศ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวัน
คริสต์มาส  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม English 
corner  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม English 
on Monday 

 
 

500 
6,000 

 
1,000 

 
500 

 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
เฉพาะเจาะจง 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ซ้ือ 8,000 

 
 

นางสาวอ่อนจิต 
นางสาวอ่อนจิต 

 
นางสาวอ่อนจิต 
 
นางสาวอ่อนจิต 
 

2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

2,000 เฉพาะเจาะจง 
ตลอดปีการศึกษา 

2563 
ซ้ือ 2,000 

นางสาวอ่อนจิต 
 

 

 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ   

      

1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

30,000 เฉพาะเจาะจง 
ตลอดปี

การศึกษา 2563 
ซื้อและจ้าง 

10,000 
20,000 

นายฉกาจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

     

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

      

1. กิจกรรมอบรมครูการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

500 
 

- พ.ค. 63 – 
มี.ค.64 

- - นางสาวมะลิวรรณ 
 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
กิจกรรมที่ 1 ช่างตัดเย็บ 
กิจกรรมที่ 2 การประกอบ
อาหารและแปรรูปอาหาร 

 
1,000 
500 

 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

พ.ค. 63 – 
มี.ค.64 

ซ้ือ 1,500 

นางสาวมะลิวรรณ 
 

3. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 

1,000 
 

เฉพาะเจาะจง พ.ค. 63 – 
มี.ค.64 

ซ้ือ 1,000 
นางสาวมะลิวรรณ 

 
4. โครงการซ่อมและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

57,000 
 

เฉพาะเจาะจง พ.ค. 63 – 
มี.ค.64 

ซ้ือ 57,000 
นางสาวมะลิวรรณ 

 
 

 

 

 

 



ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ 
พลศึกษา   

     

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา 

      

1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

20,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ซ้ือ 8,000 
นายบุญมี 

 
2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน

คัดตัวแทนเขตสหวิทยาเขตเซกา
  

15,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 
2563 ซ้ือ 5,000 

นายบุญมี 
 

3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัด สพม.21 

5,000 - ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - นายบุญมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการพิเศษของโรงเรียน      
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน       

1. กิจกรรมจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 3,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ซ้ือ 3,000 
นางสาวพัชรี 

 
2. กิจกรรมการรวบรวมพรรณไม้เข้ามา

ปลูกในโรงเรียน 
1,000 

 
เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 

2563 
ซ้ือ 1,000 

นางสาวพัชรี 
 

3. กิจกรรมการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 1,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ซ้ือ 1,000 
นางสาวพัชรี 

 
4. โครงการบริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียน
หนองหิ้งพิทยา 

3,000 
 

- ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - นายวศินสิทธิ์ 
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค 

      

5. กิจกรรมอย.น้อย 5,000 เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ซ้ือ 3,000 
นางสาวมาริษา 

6. กิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

- - ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - นางพิกุล 
 

7. กิจกรรมแดนเซอร์ไซซ์ by to be 
number one 

- - ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - นางสาวฐานิดา 
 

 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วงเงินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การจัดหาโดยวิธี 
ซื้อ/จ้าง 

ยอดซื้อ/จ้าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการพิเศษของโรงเรียน      
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา 

      

8. โครงการธนาคารขยะและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5,000 
 

เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ซ้ือ 5,000 
นางมริดา 

 
9. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - - ตลอดปีการศึกษา 

2563 

- - นางสาวโรจนีกานต์ 

10. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

- - ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - นางสุภาพร 
 

11. โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติด 

- - ตลอดปีการศึกษา 
2563 

- - นางสาวยุรีวัล 

 

 


