
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 



 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

........................................................  

                  ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม          
ในการประเมินการบริหารราชการ การเปิดเผยข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้มากยิ่งขึ ้น ตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น 
                  จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
                                 ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายทรงศักดิ์  โต๊ะทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ(บำท) 
ท่ี (หน่วยนับ) (ประมำณกำร) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 1 คร้ัง 180.00            เฉพำะเจำะจง

ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร จ้ำงเหมำรถตู้ 1 คร้ัง 8,000.00          เฉพำะเจำะจง

ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3 โครงกำรเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 3,000.00          เฉพำะเจำะจง

รูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง

4 โครงกำร IFTE นวัตกรรมกำรศึกษำ จ้ำงเหมำพิมพ์เอกสำร 1 คร้ัง 1,500.00          เฉพำะเจำะจง
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ

5 โครงกำรเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำ จ้ำงถ่ำยเอกสำรและ 1 คร้ัง 5,000.00          เฉพำะเจำะจง
รูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง จัดท ำเล่ม

6 โครงกำร IFTE นวัตกรรมกำรศึกษำ จ้ำงถ่ำยเอกสำรและ 1 คร้ัง 3,000.00          เฉพำะเจำะจง
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ จัดท ำเล่ม

7 โครงกำร IFTE นวัตกรรมกำรศึกษำ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 3,000.00          เฉพำะเจำะจง
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ

8 โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด จ้ำงถ่ำยเอกสำรและ 1 คร้ัง 3,000.00          เฉพำะเจำะจง
จัดท ำเล่ม

9 โครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 5,320.00          เฉพำะเจำะจง

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565

วิธีกำรจัดหำรำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงช่ือโครงกำร
แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ(บำท) 
ท่ี (หน่วยนับ) (ประมำณกำร) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65
10 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีตำม จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 2,173.00          เฉพำะเจำะจง

รอยพระยุคลบำท

11 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 9,740.00          เฉพำะเจำะจง
ข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ปี 2564

12 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีตำม ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 4,990.00          เฉพำะเจำะจง
รอยพระยุคลบำท

13 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีตำม ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 8,215.00          เฉพำะเจำะจง
รอยพระยุคลบำท

14 โครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนิน จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 1,200.00          เฉพำะเจำะจง

งำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
15 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำน 100 ปี ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 14,600.00        เฉพำะเจำะจง

ยุวกำชำดไทย
16 โครงกำรจัดท ำแผนควำมประพฤตินักเรียน จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 362.00            เฉพำะเจำะจง

และนักศึกษำ
17 โครงกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 4,480.00          เฉพำะเจำะจง

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
18 โครงกำรขับเคล่ือนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 4,000.00          เฉพำะเจำะจง

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565
หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ช่ือโครงกำร รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง



ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ(บำท) 
ท่ี (หน่วยนับ) (ประมำณกำร) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65
19 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 1,500.00          เฉพำะเจำะจง

และจัดท ำเล่ม
20 โครงกำรขับเคล่ือนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จัดจ้ำงพิมพ์เกียติบัตร 1 คร้ัง 440.00            เฉพำะเจำะจง

21 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 500.00            เฉพำะเจำะจง
ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี

22 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 5,800.00          เฉพำะเจำะจง
ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี

23 โครงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 19,000.00        เฉพำะเจำะจง
ติดตำมควำมประพฤตินักเรียน

24 โครงกำรขับเคล่ือนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 500.00            เฉพำะเจำะจง
ทำงทะเลและมหำสมุทร

25 โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 3,500.00          เฉพำะเจำะจง

26 โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 1 คร้ัง 650.00            เฉพำะเจำะจง

27 โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 4,850.00          เฉพำะเจำะจง

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565
หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ช่ือโครงกำร รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง



ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ(บำท) 
ท่ี (หน่วยนับ) (ประมำณกำร) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65
28 โครงกำรติดตำมและค้นหำเด็กตกหล่นฯ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 1,510.00          เฉพำะเจำะจง

29 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 2,150.00          เฉพำะเจำะจง
ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี

30 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 5,332.00          เฉพำะเจำะจง
ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี

31 โครงกำรขับเคล่ือนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 1,500.00          เฉพำะเจำะจง
ทำงทะเลและมหำสมุทร

32 โครงกำรขับเคล่ือนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 คร้ัง 6,050.00          เฉพำะเจำะจง
ทำงทะเลและมหำสมุทร

33 โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 3,000.00          เฉพำะเจำะจง

34 โครงกำร IFTE จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 900.00            เฉพำะเจำะจง

35 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1 คร้ัง 1,153.00          เฉพำะเจำะจง
และจัดท ำเล่ม

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565
หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ช่ือโครงกำร รำยกำรท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง



หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

งบประมาณ (บาท)
ประมาณการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าวัสดุ 1.1 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00          
1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00            
1.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00            
1.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00            

2 จ้างเหมาบริการ 2.1 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 8 อัตรา 1,092,000.00      เฉพาะเจาจง
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 50,000.00          เฉพาะเจาจง

3 ค่าซ่อมแซม 3.1 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 20,000.00          เฉพาะเจาจง

รวมเป็นเงิน 1,187,000.00      

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน)

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2565
ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยนับ จ านวน วิธีการจัดหา


