
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
2564 2564 2564 2565 2565 2565 

ฝ่ายวิชาการ         
1 พัฒนาหลักสูตร 4,800 นางสาวสาวิตรี  อินต๊ะแก้ว       
2 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 18,000 นางสาวศิรกรานต ์  อ่อนจีระ  /     
3 พัฒนาระบบเทคโนโลย ี 18,000 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไวย์      /   
4 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 120,000 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ       
5 นิเทศภายใน 1,200 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ       
6 ส่งเสริมรักการอ่าน 22,480 นางสาวศิรินภาวรรณ ทุมค า         
7 ห้องสมุดโรงเรียน 9,000 นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม         
8 อาเซียนศึกษา 18,000 นางพัชรี  พิมพิลา          
9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 119,880 นางสาวศิรกรานต์   อ่อนจีระ       
10 ประกันคุณภาพภายใน 4,800 นางสาวศิรกรานต์   อ่อนจีระ       
11 เศรษฐกิจพอเพียง 9,000 นางสาวสุกัญญาศรีบุญเลี้ยง         

รวม(366,660) 345,160        
ฝ่ายบริหารทั่วไป         

12 โรงเรียนวิถีพุทธ 5,000 นางพัชรี  พิมพิลา          
13 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 12,000 นางสาวอรญา  โต้ตอบ         
14 กีฬาต้านยาเสพตดิ 10,000 นายกรกฏ  พักเรือนดี         
15 ส่งเสริมประชาธปิไตยฯ 8,440 นางพัชรี  พิมพิลา          
16 โรงเรียนสีขาวฯ 2,500 นางสาวพนมพร  สวนบุญ         
17 ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 13,000 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไวย์         
18 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

อาคารสถานที่ฯ 
37,000 นายกรกฏ  พักเรือนดี    /     

19 สาธารณูปโภคในโรงเรียน 170,000 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ       
20 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 นางสาวพนมพร  สวนบุญ         
21 โรงเรียนสุจริต 1,000 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไวย์         
22 ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
1,000 นางพัชรี  พิมพิลา          

รวม 261,940        
ฝ่ายบริหารงบประมาณ         

23 ควบคุมภายใน 2,000 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ       
รวม 2,000        

ฝ่ายบุคคล         
24 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 30,000 นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญ

เลี้ยง   
      

25 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

10,000 
 

นายรุ่งโรจน์  ยุวัฒนา         

รวม 40,000        
รวมทั้งหมด(611,100)               649,100        



แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2565 2565 2565 2565 2565 2565 

ฝ่ายวิชาการ         
1 พัฒนาหลักสูตร 4,800 นางสาวสาวิตรี  อินต๊ะแก้ว  /     
2 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 18,000 นางสาวศิรกรานต ์  อ่อนจีระ       
3 พัฒนาระบบเทคโนโลย ี 18,000 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไวย์         
4 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 120,000 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ  /     
5 นิเทศภายใน 1,200 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ   /    
6 ส่งเสริมรักการอ่าน 22,480 นางสาวศิรนิภาวรรณ ทุมค า      /   
7 ห้องสมุดโรงเรียน 9,000 นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม      /   
8 อาเซียนศึกษา 18,000 นางพัชรี  พิมพิลา        /  
9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 119,880 นางสาวศิรกรานต์   อ่อนจีระ   /    
10 ประกันคุณภาพภายใน 4,800 นางสาวศิรกรานต์   อ่อนจีระ   /    
11 เศรษฐกิจพอเพียง 9,000 นางสาวสุกัญญาศรีบุญเลี้ยง     /    

รวม(366,660) 345,160        
ฝ่ายบริหารทั่วไป         

12 โรงเรียนวิถีพุทธ 5,000 นางพัชรี  พิมพิลา     /     
13 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 12,000 นางสาวอรญา  โต้ตอบ    /     
14 กีฬาต้านยาเสพตดิ 10,000 นายกรกฏ  พักเรือนดี        / 
15 ส่งเสริมประชาธปิไตยฯ 8,440 นางพัชรี  พิมพิลา     /     
16 โรงเรียนสีขาวฯ 2,500 นางสาวพนมพร  สวนบุญ    /     
17 ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 13,000 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไวย์    /     
18 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

อาคารสถานที่ฯ 
37,000 นายกรกฏ  พักเรือนดี         

19 สาธารณูปโภคในโรงเรียน 170,000 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ  /     
20 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 นางสาวพนมพร  สวนบุญ    /     
21 โรงเรียนสุจริต 1,000 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไวย์       /  
22 ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
1,000 นางพัชรี  พิมพิลา        /  

รวม 261,940        
ฝ่ายบริหารงบประมาณ         

23 ควบคุมภายใน 2,000 นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ      / 
รวม 2,000        

ฝ่ายบุคคล         
24 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 30,000 นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญ

เลี้ยง   
  /    

25 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

10,000 
 

นายรุ่งโรจน์  ยุวัฒนา     /    

รวม 40,000        
รวมทั้งหมด(611,100)               649,100        



 


