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1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการ จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 480.00             เฉพาะเจาะจง
ศึกษาจังหวัด

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 6,150.00          เฉพาะเจาะจง
บุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด

3 โครงการตรวจติดตามประเมิน ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 7,000.00          เฉพาะเจาะจง
ผลการด าเนินงานด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์

4 คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 3,160.00          เฉพาะเจาะจง
ระดับจังหวัด

5 โครงการ Innovation ForThai จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 17,681.40         เฉพาะเจาะจง
Education (IFTE) นวัตกรรม ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 คร้ัง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดหา

จ านวน 
(หน่วยนับ)
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(บาท)(ประมาณ

การ)
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6 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา จ้างท าเกียรติบัตร 1 คร้ัง 20,000.00         เฉพาะเจาะจง
การจัดการศึกษาปฐมวัยใน ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง
ระดับพ้ืนท่ี 

7 โครงการสร้างและส่งเสริมความ ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 39,900.00         เฉพาะเจาะจง
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล จ้างท าไวนิล,ถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ้างท าเกียรติบัตร 1 คร้ัง

8 โครงการส่งเสริมเวทีและประชา ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 5,680.00          เฉพาะเจาะจง
คมเพ่ือการจัดรูปแบบและแนว จ้างท าเล่มรายงาน 1 คร้ัง 5,000.00          เฉพาะเจาะจง
ทางพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

9 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรง
เรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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10 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 1,445.00          เฉพาะเจาะจง
ตรวจติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา

11 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 1,000.00          เฉพาะเจาะจง
ป้องกันยาเสพติด

12 โครงการจัดท าฐานข้อมูลและ
ระบบติดตามประเมินผลระดับ
พ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน
เป้าหมายของสหประชาชาติว่า
ด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้าน
การศึกษา SDG4

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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14 โครงการขับเคล่ือนการสร้างองค์ จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 4,000.00          เฉพาะเจาะจง
ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร ซ้ือวัสดุส านักงาน
และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลไปสู่การเรียนการสอน
ในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีน าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ

15 โครงการจัดประชุมเครือข่าย ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง 2,000.00          เฉพาะเจาะจง
พัฒนาการศึกษาเอกชน

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จ้างถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 4,000.00          เฉพาะเจาะจง
ระบบการประกันคุณภาพการ ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 คร้ัง
ศึกษาให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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