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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ / กิจกรรม 

การวิเคราะห์งบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณ 
อนุบาล 2/1 17 

ปฐมวัย 58,000 
อนุบาล 2/2 18 
อนุบาล 3/1 21 
อนุบาล 3/2 23 
ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 27 

ขั้นพื้นฐาน 1,093,000 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 22 
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 31 
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 27 
ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 24 
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 47 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 26 

รวมทั้งหมด 1,151,000 
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รายการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
การจัดสรรงบประมาณตามฝ่าย 

การจัดสรรงบประมาณตามฝ่าย เงินอุดหนุนรายหัว เงินรายได้สถานศึกษา 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 548,000  
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ  4,500  
3. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  578,500  
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 20,000  
5. งบอื่นๆ (รายได้สถานศึกษา)   100,000 

 

ตารางรายละเอียดของแผนงาน 
แผนงาน/งาน/โครงการ เงินอุดหนุนรายหัว เงินรายได้สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1. โครงการการพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวยั 

15,000  

2. โครงการพัฒนาทางด้านอารมณ์จิตใจของ 
เด็กปฐมวัย 

10,000  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคมของ 
เด็กปฐมวัย 

8,000  

4. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญาของ 
เด็กปฐมวัย 

25,000  

5.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

29,000  

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

18,000  

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30,000  

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

49,000  

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา และพลศึกษา 

23,000  

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

21,000  

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

30,000  

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

19,000  
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แผนงาน/งาน/โครงการ เงินอุดหนุนรายหัว เงินรายได้สถานศึกษา 
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

172,000  

14.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  14,000  
15. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 25,000  
16.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 41,000  
17. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 19,000  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

20,000  

2. โครงการจ้างครูอัตราจ้าง  100,000 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี 

1,500  

2. โครงการ 15 ปีเรียนฟรี 1,000  
3. โครงการพัสดุและสินทรัพย์ 2,000  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ/
กิจกรรมแผนงานงบประมาณ 

10,000  

2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

49,000  

3. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 280,000  
4. โครงการสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย 5,000  
5. โครงการวันส าคัญ 20,000  
6. โครงการสหกรณ์โรงเรียน 5,000  
7. โครงการประชาธิปไตย 63,500  
8. โครงการอนามัยโรงเรียน 10,000  
9. โครงการอาหารกลางวัน 10,000  
10. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 30,000  
11. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

5,000  

12. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 10,000  
13. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000  
14. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 28,000  
15. ชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวในภาวะ COVID -19 50,000  
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ตารางแสดงความก้าวหน้าการด าเนินแผนปฏบิติัการประจ าปี 2563 โรงเรียนวัดมะเกลือ 
 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

1. โครงการ
การพัฒนา
ด้านร่างกาย
ของเด็ก
ปฐมวัย 

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก
เจริญเติบโตตามวัย และมี
สุขนิสัยที่ดี 

2. ร้อยละ 80 ส่งเสริมให้
เด็กมีกล้ามเน้ือใหญ่ – 
กล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 

15,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางนันธิยา 
 

1. เด็กปฐมวัยรักษา
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ดี 

2. เด็กปฐมวัยเคลื่อนไหว
ร่างกายได้คล่องแคล่ว
และทรงตัวได้ดี 

3. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
ในการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 
– เล็กได้ดี 

2. โครงการ
พัฒนา
ทางด้าน
อารมณ์
จิตใจของ
เด็กปฐมวัย 

1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 80  
มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข 

 2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาวพรวรัตม์ 

 
1. นักเรียนมีสุขภาพจิตที่
ดี 

2. นักเรียนมีความสาม
รถทางศิลปะ/ดนตรี / 
การเคลื่อนไหว อย่าง
เหมาะสม 

3. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทางด้าน
สังคมของ
เด็กปฐมวัย 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 มี
พัฒนาการด้านสังคมให้เด็ก
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตใจที่ดีงาม 
 2. นักเรียน ร้อยละ 80 
ส่งเสริมให้เด็ก ช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 

8,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาววรรณภา 1. เด็กปฐมวัยร้อยละ80
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตใจที่ดีงาม 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ
100 ช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ80 
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความเป็นไทย 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

4. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทางด้าน
สติปัญญา
ของ 
เด็กปฐมวัย 

1. เด็กร้อยละ100 สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างต้ังใจ และรักการ
เรียนรู้ 
2. เด็กร้อยละ100มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
3. เด็กร้อยละ 100 ได้ใช้
สื่อประกอบการเรียนการ
สอนเพียงพอ 
 

12,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางณฐมน 
 

เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ
อนุบาลปีที่ 3 จ านวน 100 
คน สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างต้ังใจรักการ
เรียนรู้มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   
มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งมี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์มีสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
เพียงพอกับเด็กปฐมวัย อีก
ทั้งเกิดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ  

5.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. ร้อยละ 80 นักเรียน
สามารถอ่าน  เขียน  และ
สื่อสารตามเกณฑ์ที่ สพฐ.
ก าหนด 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ  70 
3. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูง
กว่าหรือเท่ากับ
ระดับประเทศ 

22,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาวณัฐร
ดา 

1. นักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับชาติ         
O-net/ RT /NT และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนมากข้ึน    
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

6. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
สามารถอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 
สามารถคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา           
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 70  
4. ผู้เรียนมีผลสอบวัด
ระดับชาติเฉลี่ยสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับประเทศ 

18,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นายธีระพงษ์ 1 ผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายมีความพึง
พอใจต่อความสามารถใน
การอ่าน เขียนการสื่อสาร 
และคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น อยู่ใน
ระดับดี 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ดีข้ึน 

 

7. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

1. นักเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยรวม
ร้อยละ 70 
2. นักเรียนมีผลสอบวัด
ระดับชาติเฉลี่ยสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับประเทศ 
3. นักเรียน ร้อยละ 70 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
4. นักเรียน ร้อยละ 70 
สามารถสร้างนวัตกรรม
และใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการสื่อสารได้ 

30,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว
ศุภวรรณ 

1. ผลการประเมิน
ระดับชาติ 
(O-Net/ NT) และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์สูงข้ึน 
2. นักเรียนทุกระดับชั้น มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

8. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเฉลี่ย        
ร้อยละ 70 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม และน าหลัก
ปฏิบัติของ
พระพุทธศาสนามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน     
ร้อยละ 100 

49,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสายทอง 1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
สูงข้ึน 
2. นักเรียนมีการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และ
เขียนมากข้ึน 
3. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่พ่ึง
ประสงค์ และเป็นคนดี
ของสังคม 

 9. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 85  
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย 
และรักการออกก าลังกาย 

23,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นายนิรัตร 1. นักเรียนโรงเรียน 
วัดมะเกลือมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี มี
สุขนิสัยและรักการ
ออกก าลังกาย                                          
2. นักเรียนสามารถ
เล่น กีฬาไทย กีฬา
สากล  และการละเล่น
พ้ืนบ้านได้                                   
3. นักเรียนมีความรู้ 
เข้าใจการเสริมสร้าง
สุขภาพ สมรรถภาพ 
การป้องตนเองจาก
โรคภัยได้ 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 
1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

10.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1.นักเรียนโรงเรียน         
วัดมะเกลือ ร้อยละ70          
มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชา
ศิลปะสงูข้ึน   
2.นักเรียนร้อยละ80
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาและมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  
 

21,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางวันวิสาข์ 1. ร้อยละ 70 นักเรียน
โรงเรียนวัดมะเกลือ  
มีทักษะและความรู้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาศิลปะสูงข้ึ  
2.ร้อยละ80ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาและมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

 11. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

1. ร้อยละ  80  ของ
นักเรียน มีศักยภาพและ
ทักษะด้านวิชาชีพให้
สูงข้ึน 
2. ร้อยละ  80  นักเรียน 
มเีจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

30,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางอรวิล 1. นักเรียนโรงเรียน      
มีศักยภาพและทักษะ
ด้านวิชาชีพให้สูงข้ึนมุ่ง
สู่ความเป็นสากล  
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ และเห็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

 12. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. ร้อยละ 80 มีทักษะ
ความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ภาษาต่างประเทศ 
2. ร้อยละ 70 นักเรียน  
มีผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. ร้อยละ 80 ครูและ
นักเรียนมีสื่อ /นวัตกรรม 
/ วิจัยที่ทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

19,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางชวลิดา 1. ร้อยละ  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
3. ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในจัดกิจกรรม 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

13. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาสาระการ
เรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นักเรียน ร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ
และมีจิตส านึกในการ
ท าประโยชน์เพ่ือสังคม
และประเทศชาติ 
 

172,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ดวงฤทัย 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพและมี
จิตส านึกในการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ 
2. นักเรียนผ่านการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 95 และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

14.โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน  

นักเรียนโรงเรียนวัด
มะเกลือ  ชั้น
ประถมศึกษาปทีี1่ –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 458 คน ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและ
เหมาะสมตามความเป็น
จริง 

14,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางชวลิดา 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
2.ระดับคุณภาพของการ
ด าเนินงาน ในระดับ ดี 
(4) 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของครูและผู้ปกครอง 

15.โครงการวัน
ส าคัญ 

คร ูและนักเรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วมกิจกรรม  
 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางวันวิสาข์ 1. ร้อยละของนักเรียน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การด าเนินกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

16. โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 

1. เชิงปริมาณ ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว ร้อยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ  ผู้เรียน
มีทักษะในการอ่าน ดู 
พูด เขียนและต้ังค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมในระดับดี 

25,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ประติมา 

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว ร้อยละ80 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ดู พูด เขียนและต้ัง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมในระดับดี 
3.ระดับคุณภาพของการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี  
4.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

17. โครงการ
สหกรณ์โรงเรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงาน  
ของตนเอง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80  
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพ 
ที่ตนสนใจ 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ชุติมา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

18. โครงการ
ประชาธิปไตย 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีนิสัยรักความ
เป็นประชาธิปไตย  
2. ร้อยละ 80 นักเรียน
เคารพสิทธิของผู้อื่นและ
น าประชาธิปไตยไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

63,500 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ดวงฤทัย 

1. นักเรียนมีพ้ืนฐานการ
เป็นประชาธิปไตย 
2. นักเรียนมีความเข้าใจ
และมีนิสัยรักการเป็น
ประชาธิปไตย 
3.นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 
4.นักเรียนมีโอกาสท า
ประโยชน์ช่วยเหลือ 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

19. โครงการ
อนามัยโรงเรียน 

1.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนครู และ
บุคลากรมสีุขนิสัย 
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 90 ของ

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมรู้เท่าทันโรค 

ไข้เลือดออกและโรค

อื่นๆ 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
อรอุมา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี เจริญเติบโต
และแข็งแรงอย่าง
เหมาะสม 
2. ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ
ที่ดีต่อการรักษาสุขภาพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ผู้เรียนมีกิจนิสัยที่ดีต่อ
การรักษาสุขภาพตนเอง
และผู้อื่น 

20. โครงการ
อาหารกลางวัน 

1. นักเรียนร้อยละ 80    
มีภาวะโภชนาการทาง
อาหารครบทัง้ 5 หมู่  
2. นักเรียนร้อยละ 80 
มีสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารที่
ถูกวิธี 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ศานตมล 

1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมี
ภาวะโภชนาการทาง

อาหารครบทัง้ 5 หมู่  
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียน    
มีสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารที่ถูก
วิธี 
3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
5. ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจ
ในบริการ 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

21. โครงการ
ธนาคารขยะรี
ไซเคิล 

- นักเรียนร้อยละ 80 
คัดแยกขยะได้ถูกต้อง
และน าขยะที่เหลือไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

30,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางธิดารัตน์ 1. ร้อยละ 80 นักเรียนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาคัดแยกขยะได้
ถูกต้อง 
3. ร้อยละ 80 โรงเรียนมี
ธนาคารขยะรีไซเคิลที่มี
การด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนครูและ
บุคลากรทาง การศึกษามี
ความพึงพอใจ 

22. โครงการ
สถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยา
เสพติด และ
อบายมุข 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 
2.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด 
3.นักเรียนร้อยละ 100 
ตระหนักต่อโทษของ
สิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
และอบายมุข 
4.นักเรียนร้อยละ 100 
ปลอดจากสารเสพติด 
 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ศุภวรรณ 

1.ร้อยละ100 นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมสถานศึกษาสี
ขาว 
2. ร้อยละ 100 นักเรียน
ตระหนักต่อโทษของสิ่ง
เสพติดและหลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดและอบายมุข 
 3. โรงเรียนสามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพ 
4. โรงเรียนการบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียน
เก่ียวกบัยาเสพติดและ
อบายมุขที่เหมาะสมตาม
วัยแก่นักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 



25 
 

(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

23. โครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม 

1. ร้อยละ 80 
นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยจัดท าโครงงาน
คุณธรรมได้ อย่างน้อย 
1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน  
2. ร้อยละ 80 ปลูกฝัง
จิตส านึกของนักเรียน
ทั้งโรงเรียนให้มี
คุณธรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนโดยการ
เรียนรู้ผ่านสมุดบันทึก
เด็กดีมีคุณธรรม 
3. ร้อยละ 80  
นักเรียนเกิดความ
ภูมิใจในการท าความดี
ด้วยตนเอง 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นายณัฐวุฒิ 1.ร้อยละ 80 นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยจัดท า
โครงงานคุณธรรมได้  
อย่างน้อย 1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน 
2.ร้อยละ 80 ปลูกฝัง
จิตส านึกของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนให้มีคุณธรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนโดยการเรียนรู้
ผ่านสมุดบันทึกเด็กดีมี
คุณธรรม 
3.ร้อยละ 80  นักเรียน
เกิดความภูมิใจในการท า
ความดีด้วยตนเอง 

24. โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละ 80 ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในเรื่องการผลิต
และจ าหน่ายตามแนว
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียน 
คร/ูบคุลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง 
 

28,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางอรวิล 1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้เรียนรู้ตาม
แนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริง
ในเรื่องการผลิตและ
จ าหน่ายตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
3.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน/บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

25.ชีวิตวิถีใหม่
และการปรับตัว
ในภาวะ 
COVID -19 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรมคีวามรู้เรื่อง
โรค COVID-19 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนปฏิบัติตนด้าน
สุขอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และสังคม
ใน 
สถานการณ์โควิด-19 
3. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรู้เท่าทันโรค
โควิด-19 

50,000 ก าลัง
ด าเนินการ 

นางสาว 
อรอุมา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี เจริญเติบโต
และแข็งแรงอย่าง
เหมาะสม 
2. ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ
ที่ดีต่อการรักษาสุขภาพ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ผู้เรียนมีกิจนิสัยที่ดีต่อ
การรักษาสุขภาพตนเอง
และผู้อื่น 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในโรงเรียน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
วัดมะเกลือ ได้รับการ
พัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริม
ด้านขวัญและก าลังใจ 
ทุกคน 
 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ประติมา 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับ       
การพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรม วินัย
และด้านขวัญและก าลังใจ
ทุกคน 
2.ระดับคุณภาพของ    
การด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ ดี 
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของคร ู
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2. โครงการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรทุกคนให้
ความร่วมมือในการ
วางระบบและ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี          
2. ครูประจ าชั้นทุกคน
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SSR) 
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3. โรงเรียนจัดท า
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 
 

19,000 ก าลัง
ด าเนินการ 

นางกฤษณา 1. บุคลากรทุกคนให้
ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็น 
อย่างดี          
2. ครูประจ าชั้นทุกคน
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SSR) 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. โรงเรียนจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 
4. สถานศึกษามีการจัด
วางระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน และมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนใช้ผลการ
ประเมินมาพัฒนา
คุณภาพ 
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(ต่อ) 
 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

3. โครงการ
พัฒนาระบบ
การเงิน  
การบัญชี 

จัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณ
ของโรงเรียนให้ถูกต้อง
ให้ถูกต้องตรวจสอบได้ 

1,500 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาวพิมพา 1.จัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณของ
โรงเรียนให้ถูกต้อง 
2. จัดท าระบบการเงิน
ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. โครงการ 15 
ปีเรียนฟรี 

1.ร้อยละ 100 ผู้ของ
เรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณตาม
รายการที่รัฐสนับสนุน 
ได้แก่ ค่าเล่าเรียน 
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน  
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองของนักเรียน
สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐ  

1,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางอรวิล 1.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนวัด
มะเกลือได้รับหนังสือ
เรียน  อุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียน
ทุกคน 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองของนักเรียน
สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

5. โครงการ
พัสดุและ
สินทรัพย์ 

1.ร้อยละ 100 จัดท า
เอกสารหลักฐานการ
จัดซื้อ - จัดจ้างตาม
ระเบียบของพัสดุและ
เป็นปัจจุบัน 
2.ร้อยละ 100 
โรงเรียนด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง การ
เบิกจ่าย จ าหน่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 
 
 
 

-  ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสายทอง 1.ร้อยละ 100 จัดท า
เอกสารหลักฐาน       
การจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ปัจจุบัน 
2.ร้อยละ 100 โรงเรียน
ด าเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนา 

3.ร้อยละ 100 โรงเรียน
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่าย จ าหน่าย
พัสดุครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง 
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 (ต่อ) 
 
 

 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  

3.ร้อยละ 100 
โรงเรียนด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
พัฒนาร่วมกันระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน และ
กรรมการสถานศึกษา
ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

6.โครงการ
พัฒนางาน
ธุรการและสาร
บรรณ 

1.โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานด้านสาร
บรรณและงานธุรการ 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
ร้อยละ 80  
2.โรงเรียนจัดเก็บ
ข้อมูลงานธุรการอย่าง
เป็นระบบถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 
80 

100,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว
ศุภวรรณ 

1.โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานด้านสารบรรณ
และงานธุรการ ได้สะดวก 
รวดเร็วและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80  
2.โรงเรียนจัดเก็บข้อมูล
งานธุรการอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
สะดวกง่ายต่อการค้นหา
ร้อยละ 80 

7.โครงการ
พัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี 

1. โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง สมบูรณ์และ
เปน็ปัจจุบันร้อยละ 80  

2. โรงเรียนมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต คลอบ
คลุมพ้ืนที่ภายใน
โรงเรียน ร้อยละ 80  

64,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นายพสุ 1. ร้อยละ 80 โรงเรียนมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  
2. ร้อยละ 80 โรงเรียนมี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต คล
อบคลุมพ้ืนที่ภายใน
โรงเรียน  

8.โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละ90 ของ
โรงเรียนมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการอาคาร
เรียนมั่นคงสะอาด
ปลอดภัยมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

 

1.อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ อยู่ในสภาพดี 
เหมาะในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ                
2.บริเวณโรงเรียนสะอาด
และบรรยากาศดี
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมดูร่ม
รื่น ผู้เรียนมีความสุข 
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(ต่อ) 
 
 

 

 

กลยุทธ ์
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

9. โครงการ
สัมพันธ์ชุมชน
และเครือข่าย 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร้อยละ 90 เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ประติมา 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 
2. ร้อยละของผู้ปกครอง
ชุมชน ในความร่วมมือ
สนับสนุนการศึกษา 

10.โครงการ
โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 

1.นักเรียนร้อยละ 
100 มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการ ด้าน
อาชีพ และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
2.นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง  
 

3,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นายพสุ 1. นักเรียนร้อยละ 100  
มีความสามารถทางด้าน
วิชาการ ด้าน อาชีพ และ
มีสุขภาพอนามัย 
ที่ดี 
2. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเหมาะสม 
และทั่วถึง ผลลัพธ์ 
(Outcome) 
3.โรงเรียนสามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับ
โรงเรียนต่าง ๆ ท่ีอยู่
ใกล้เคียง และมี กิจกรรม
บริการชุมชน - โรงเรียนมี
เครือข่ายพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

11. โครงการ
จ้างครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนวัดมะเกลือ 
ได้ด าเนินการจัดจ้าง
ครูอัตราจ้างสาขาท่ี
ขาดแคลน 1 คน 
 

120,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางสาว 
ประติมา 

1. โรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอ เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 
2. นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ครูที่มีความรู้
ความสามารถและมีความ
ถนัดในสาขาวิชามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน  
3. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและ 
ส่งเสริมผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ 

กลยุทธ์ที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

โครงการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ร้อยละ 70  
ครูออกแบบและ 
การจัดการเรียนรู ้
ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา           
2. ร้อยละ  70   
ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  
วัดและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 
3. ร้อยละ 70  
ครูจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียน 

42,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- 
ก าลัง

ด าเนินการ 

นางกฤษณา 1. ร้อยละ 70  
ครูออกแบบและ 
การจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา           
2. ร้อยละ 70 ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
วัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ 
3  ร้อยละ 70 ครูจัดท า
วิจัยชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน 
4. ครูมีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 
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(ต่อ) 
กลยุทธ ์

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

โครงการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

    

5. ครูใช้ข้อมูล
สารสนเทศจาการเรียน
การสอนมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง
และทันเหตุการณ์ 
6. ครูมีเครื่องมือ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุจดักจิกรรมเขียนตามค าบอก 1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 38/2563 6 ม.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (ป.1-6) 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง จ ีเอม็ บ ีคอมพวิเตอร์ จ ีเอม็ บ ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 39/2563 9 ม.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (ม.1-3) 3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง จ ีเอม็ บ ีคอมพวิเตอร์ จ ีเอม็ บ ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 40/2563 20 ม.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุท าส่ือภาษาองักฤษ 3,106 3,106 เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 41/2563 21 ม.ค. 63

5 ซ้ือวัสดุท าส่ือภาษาองักฤษ 2,596 2,596 เฉพาะเจาะจง องค์การค้า(สกสค)ออ้มน้อย องค์การค้า(สกสค)ออ้มน้อย มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 42/2563 22 ม.ค. 63

6 ซ้ือวัสดุและหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 43/2563 22 ม.ค. 63

7 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารฟจูิ 11,850 11,850 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มเบสท์ออฟฟิศ บ.เอ็มเบสท์ออฟฟิศ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 44/2563 24 ม.ค. 63

8 ซ้ือวัสดุและหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,110 4,110 เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 45/2563 22 ม.ค. 63

9 จา้งเหมารถไปแหล่งเรียนรู้ (อนุบาล) 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปารย์ณิกลุ น.ส.ปารย์ณิกลุ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 21/2563 2 ม.ค. 63

10 จา้งเหมารถไปแหล่งเรียนรู้ (ประถม) 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปารย์ณิกลุ น.ส.ปารย์ณิกลุ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 22/2563 2 ม.ค. 63

11 จา้งเหมารถไปแหล่งเรียนรู้ (มัธยม) 19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปารย์ณิกลุ น.ส.ปารย์ณิกลุ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 23/2563 2 ม.ค. 63

12 จา้งบรรจนุ้ ายาถังดับเพลิง 8,250 8,250 เฉพาะเจาะจง ก าแพงแสนการดับเพลิง ก าแพงแสนการดับเพลิง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 24/2563 17 ม.ค. 63

13 จา้งถ่ายเอกสารติว NT ป.3 วิชาภาษาไทย 3,190 3,190 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 26/2563 24 ม.ค. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม

(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)

วันที่ 1 - 31  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563 



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งถ่ายเอกสารหอ้งเรียนสีขาว 1,701 1,701 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 27/2563 15 ก.พ. 63

2 จา้งเหมาปูกระเบื้องธนาคารโรงเรียน 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช ม่วงโพธ์ิเงิน นายมาโนช ม่วงโพธ์ิเงิน มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 28/2563 6 ก.พ. 63

3 จา้งเหมาท าอาหาร/ที่พักเข้าค่ายลูกเสือป.4-6 64,020 64,020 เฉพาะเจาะจง ค่ายลูกเสือหตัถวุฒิแคมป์ ค่ายลูกเสือหตัถวุฒิแคมป์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 29/2563 13 ก.พ. 63

4 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมพดัลม/ไฟอาคารเรียน 33,300 33,300 เฉพาะเจาะจง ศาลายาการไฟฟา้ ศาลายาการไฟฟา้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 30/2563 7 ก.พ. 63

5 จา้งล้างแอร์ห้องคอมพิวเตอร์ (มัธยม) 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ศาลายาการไฟฟา้ ศาลายาการไฟฟา้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 31/2563 11 ก.พ. 63

6 จา้งเหมารถน านักเรียนไปแข่งกฬีากลุ่ม 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ พงัหมื่นไว นายสุชีพ พงัหมื่นไว มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 32/2563 6 ก.พ. 63

7 จา้งถ่ายเอกสารติว NT ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ 2,458 2,458 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 33/2563 3 ก.พ. 63

8 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมพัดลมโรงอาหาร 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ศาลายาการไฟฟ้า ศาลายาการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 34/2563 17 ก.พ. 63

9 จา้งถ่ายเอกสารสมุดเด็กดี มีคุณธรรม 2,185 2,185 เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์เอ กอ๊ปปี้ ซุปเปอร์เอ กอ๊ปปี้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 35/2563 17 ก.พ. 63

10 จา้งเหมารถไปเข้าค่ายคุณธรรม 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปารย์ณิกลุ น.ส.ปารย์ณิกลุ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 36/2563 20 ก.พ. 63

11 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ต้ังโต๊ะ) 9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง จ ีเอม็ จ ีคอมพวิเตอร์ จ ีเอม็ จ ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 37/2563 20 ก.พ. 63

12 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง จ ีเอม็ จ ีคอมพวิเตอร์ จ ีเอม็ จ ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 39/2563 28 ก.พ. 63

13 จา้งถ่ายข้อสอบมาตรฐานกลาง 5,432 5,432 เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์เอ กอ๊ปปี้ ซุปเปอร์เอ กอ๊ปปี้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 40/2563 28 ก.พ. 63

14 ซ้ือวัสดุท าส่ือการสอนภาษาองักฤษ 2,020 2,020 เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด บริษัทสมใจบิชกรุ๊ปจ ากัด มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 46/2563 6 ก.พ. 63

15 ซ้ือนั่งร้านเหล็ก 2 ชั้น 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านศาลายาการไฟฟา้ ร้านศาลายาการไฟฟา้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 47/2563 20 ก.พ. 63

16 ซ้ือหฟูงัส าหรับคอมพวิเตอร์ 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง จ ีเอม็ บ ีคอมพวิเตอร์ จ ีเอม็ บ ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 48/2563 25 ก.พ. 63

17 ซ้ือน้ ายาอเนกประสงค์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง เค เค เอส. คลีนนิ่ง เค เค เอส. คลีนนิ่ง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 49/2563 25 ก.พ. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กุมภำพันธุ์

วันที่ 1 - 28  เดือน กุมภำพันธุ์ พ.ศ. 2563         โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือหนังสือและแบบเรียน 262,992 262,992 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 50/2563 24 มี.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุส าหรับจดัท าแบบ ปฟ.1 840 840 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 51/2563 3 มี.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุจดัท าระบบประกนัคุณภาพ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 58/2563 12 มี.ค. 63

4 ซ้ือแบบฝึกหัด 100,077.90 100,077.90 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 66/2563 26 มี.ค. 63

5 จา้งเหมาท าอ่างล้างจาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ สอดมาลัย นายวสันต์ สอดมาลัย มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 41/2563 2 มี.ค. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มนีำคม

(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)

วันที่ 1 - 31  เดือน มนีำคม พ.ศ. 2563 



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งท าหอ้งเกบ็อปุกรณ์ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 42/2563 9 เม.ย. 63

2 จา้งท างานต่อหลังคาเกบ็อปุกรณ์หลังอาคาร 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 43/2563 24 เม.ย. 63

3 ซ้ือของท าหอ้งเกบ็อปุกรณ์ 4,546 4,546 เฉพาะเจาะจง อึง่ฮ่ัวเฮง อึง่ฮ่ัวเฮง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 52/2563 9 เม.ย. 63

4 ซ้ือวัสดุท าหอ้งเกบ็อปุกรณ์ 5,745 5,745 เฉพาะเจาะจง พรวิไลค้าเหล็ก & สแตนเลส พรวิไลค้าเหล็ก & สแตนเลส มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 53/2563 9 เม.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุท าหอ้งเกบ็อปุกรณ์ 535 535 เฉพาะเจาะจง บ. โฮม กดูส์ วัสดุกอ่สร้าง บ. โฮม กดูส์ วัสดุกอ่สร้าง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 54/2563 9 เม.ย. 63

6 ซ้ืออปุกรณ์ท าชายคา (หลังหอ้งสมุด) 1,615 1,615 เฉพาะเจาะจง พรวิไลค้าเหล็ก & สแตนเลส พรวิไลค้าเหล็ก & สแตนเลส มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 55/2563 23 เม.ย. 63

(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)

วันที่ 1 - 30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563 

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ืออุปกรณ์ท าชายคา (หลังห้องสมุด) 2,415 2,415 เฉพาะเจาะจง อึง้ฮ่ัวเฮง & ป. วัสดุกอ่สร้าง อึง้ฮ่ัวเฮง & ป. วัสดุกอ่สร้าง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 56/2563 2 พ.ค. 63

2 ซ้ือหนังสือเรียนอนุบาล 16,245 16,245 เฉพาะเจาะจง บ. อกัษร อนิสไปร์ จ ากดั บ. อกัษร อนิสไปร์ จ ากดั มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 57/2563 1 พ.ค. 63

3 ซ้ือดินไผ่เขียว 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปา้พนัดินเกษตร ร้าน ปา้พนัดินเกษตร มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 59/2563 28 พ.ค. 63

4 ซ้ือเทปกาวและธงต่าง ๆ 3,492 3,492 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 60/2563 27 พ.ค. 63

5 ซ้ือผ้าต่วนและเข็ดหมุด 2,295 2,295 เฉพาะเจาะจง หจก. บ ีบวัทพิย์ หจก. บ ีบวัทพิย์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 61/2563 27 พ.ค. 63

6 ซ้ือวัสดุงานขัดและทาสีโต๊ะนักเรียน 665 665 เฉพาะเจาะจง ร้านธนทรัพย์ เคหะภัณฑ์ ร้านธนทรัพย์ เคหะภัณฑ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 62/2563 8 พ.ค. 63

7 ซ้ือวัสดุงานทาสีโต๊ะนักเรียน 950 950 เฉพาะเจาะจง ยุพา พาณิชย์ ยุพา พาณิชย์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 63/2563 14 พ.ค. 63

8 จา้งเหมาท าบอร์ดและตะแกรงเหล็ก 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 44/2563 14 พ.ค. 63

9 จา้งเหมาท าแปลงเกษตร 37,000 37,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง นายสิทธิชัย  เชิญผ้ึง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 45/2563 27 พ.ค. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม

(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)

วันที่ 1 - 31  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งซ่อมชุดโต๊ะพร้อมเกา้อีใ้นโรงอาหาร 26,780 26,780 เฉพาะเจาะจง ไกรวิทย์ รักไพบูลย์ภรณ์ ไกรวิทย์ รักไพบูลย์ภรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 46/2563 8 มิ.ย. 63

2 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ/รถเข็น และอืน่ๆ 14,850 14,850 เฉพาะเจาะจง ไกรวิทย์ รักไพบูลย์ภรณ์ ไกรวิทย์ รักไพบูลย์ภรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 47/2563 18 มิ.ย. 63

3 จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มระบบประกนั 4,976 4,976 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 48/2563 19 มิ.ย. 63

4 จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสาระสังคม 2,828 2,828 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 49/2563 19 มิ.ย. 63

5 จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสาระวิทย์ 1,227 1,227 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 50/2563 19 มิ.ย. 63

6 จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสาระการงาน 520 520 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 51/2563 19 มิ.ย. 63

7 จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตรอนุบาล 937 937 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 52/2563 19 มิ.ย. 63

8 จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสาระคณิต 752 752 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 53/2563 19 มิ.ย. 63

9 จา้งเปล่ียนกระจกตู้/ประตู/หน้าต่าง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง KP การช่าง KP การช่าง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 59/2563 12 มิ.ย. 63

10 ซ้ือวัสดุจดักจิกรรมระบบประกนัคุณภาพ 309 309 เฉพาะเจาะจง สมศรีซุปเปอร์มาร์เกต็ สมศรีซุปเปอร์มาร์เกต็ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 64/2563 4 มิ.ย. 63

11 ซ้ือวัสดุส าหรับงานท าแปลงเกษตร 2,480 2,480 เฉพาะเจาะจง สวนนกต้นไม้ สวนนกต้นไม้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 65/2563 4 มิ.ย. 63

12 ซ้ือวัสดุส าหรับงานธุรการ 3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 67/2563 18 มิ.ย. 63

13 ซ้ือกระดาษส าหรับจดัท าคู่มือนักเรียน 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 68/2563 18 มิ.ย. 63

14 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับฉดีพน่ 1,720 1,720 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงหมี ปา้จีด๊ ร้านลุงหมี ปา้จีด๊ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 69/2563 12 มิ.ย. 63

15 ซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง 92,450 92,450 เฉพาะเจาะจง นายพิชติชยั จันทร์เปรม นายพิชติชยั จันทร์เปรม มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 70/2563 18 มิ.ย. 63

16 ซ้ือวัสดุส าหรับท าความสะอาด 1,160 1,160 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงหมี ปา้จีด๊ ร้านลุงหมี ปา้จีด๊ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 71/2563 15 มิ.ย. 63

17 ซ้ือเคร่ืองกดเจลล้างมือ แบบเทา้เหยียบ 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิทย์ รักไพบลูย์ภรณ์ นายไกรวิทย์ รักไพบลูย์ภรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 72/2563 23 มิ.ย. 63

18 ซ้ือโต๊ะและชั้นวางสแตนเลส 84,500 84,500 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิทย์ รักไพบลูย์ภรณ์ นายไกรวิทย์ รักไพบลูย์ภรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 73/2563 18 มิ.ย. 63

(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)

วันที่ 1 - 30  เดือน มถุินำยน พ.ศ. 2563 

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มถุินำยน



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

19 ซ้ือเคร่ืองวัดวัดไข้อนิฟาเรด 7,920 7,920 เฉพาะเจาะจง หจก. ไนน์เมดิคอล หจก. ไนน์เมดิคอล มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 74/2563 22 มิ.ย. 63

20 ซ้ืออง่ล้างมือพร้อมติดต้ังทอ่น้ า 20,460 20,460 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิทย์ รักไพบลูย์ภรณ์ นายไกรวิทย์ รักไพบลูย์ภรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 75/2563 22 มิ.ย. 63

21 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับงานช่าง 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนคร ร้านศรีนคร มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 76/2563 15 มิ.ย. 63

22 ซ้ือหนากากอนามัย 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรญาภรณ์ น.ส.ภัทรญาภรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 77/2563 19 มิ.ย. 63

23 ซ้ือแผ่นเคลือบพลาสติก 2,440 2,440 เฉพาะเจาะจง บริษทัสมใจ บริษทัสมใจ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 78/2563 19 มิ.ย. 63

24 ซ้ือหน้ากากใสเฟชชิลด์ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นส.สุภัทรศยาภรณ์ นส.สุภัทรศยาภรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 79/2563 26 มิ.ย. 63

25 ซ้ือวัสดุท าความสะอาด 1,274 1,274 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงหมี ปา้จีด๊ ร้านลุงหมี ปา้จีด๊ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 80/2563 23 มิ.ย. 63

26 ซ้ืออปุกรณ์ล้างมือ 960 960 เฉพาะเจาะจง ส าเพง็คลองโยง ส าเพง็คลองโยง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 81/2563 23 มิ.ย. 63

27 ซ้ือถังฉดียาแบตเตอรี 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 82/2563 25 มิ.ย. 63

28 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ 1,432 1,432 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยาพาสซิดน ร้านขายยาพาสซิดน มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 83/2563 23 มิ.ย. 63

29 ซ้ืออปุกรณ์งานช่าง 850 850 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนคร ร้านศรีนคร มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 84/2563 29 มิ.ย. 63

30 ซ้ืออปุกรณ์ทาสีและบุง้กี๋ 656 656 เฉพาะเจาะจง ร้านฮ้อจิน้เง็ก ร้านฮ้อจิน้เง็ก มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 85/2563 23 มิ.ย. 63

31 ซ้ือตู้ท าน้ าเย็นพร้อมติดต้ัง 35,700 35,700 เฉพาะเจาะจง บ.แสงปญัญา พานิชย์จ ากดั บ.แสงปญัญา พานิชย์จ ากดั มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 88/2563 29 มิ.ย. 63

32 ซ้ือวัสดุกจิกรรมหนูน้อยรักสะอาด 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 90/2563 24 มิ.ย. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มถุินำยน

(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)

วันที่ 1 - 30  เดือน มถุินำยน พ.ศ. 2563 



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือหมวกและเทปกาว 785 785 เฉพาะเจาะจง นิมิตรุ่งเรือง นิมิตรุ่งเรือง มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 86/2563 2 ก.ค. 63

2 ซ้ือถังโยกแบตเตอร่ี 430 430 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนคร ร้านศรีนคร มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 87/2563 2 ก.ค. 63

3 ซ้ือกอ๊กน้ าพร้อมติดต้ัง 3,424 3,424 เฉพาะเจาะจง บ.แสงปญัญา พานิชยจ ากดั บ.แสงปญัญา พานิชยจ ากดั มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 91/2563 5 ก.ค. 63

4 วัสดุกจิกรรมโควิค-19 3,940 3,940 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 92/2563 9 ก.ค. 63

5 ซ้ืออปุกรณ์ท าความสะอาด 28,032 28,032 เฉพาะเจาะจง ลุงหมี ปา้จิด๊ เคร่ืองครัว ลุงหมี ปา้จิด๊ เคร่ืองครัว มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 93/2563 11 ก.ค. 63

6 ซ้ือตลับหมึกพร้อมติดต้ัง 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง จเีอม็จ ีคอมพวิเตอร์ จเีอม็จ ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 94/2563 13 ก.ค. 63

7 ซ้ือสมุดประจ าตัวเด็กปฐมวัย 2,440 2,440 เฉพาะเจาะจง จเีอม็จ ีคอมพวิเตอร์ จเีอม็จ ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 95/2563 13 ก.ค. 63

8 ซ้ือตะกร้าและแกว้น้ าเด็กปฐมวัย 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 96/2563 13 ก.ค. 63

9 ซ้ือวัสดุการศึกษาสาระวิทยาศาสตร์ 17,839 17,839 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 97/2563 13 ก.ค. 63

10 ซ้ือวัสดุการศึกษาสาระภาษาต่างประเทศ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 98/2563 23 ก.ค. 63

11 ซ้ือซองพลาสติกใส่เอกสารปพ. ต่างๆ 1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 99/2563 23 ก.ค. 63

12 ซ้ือวัสดุส าหรับงานธุรการและสารบรรณ 21,936 21,936 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 100/2563 23 ก.ค. 63

13 ซ้ือวัสดุการศึกษาสาระการงานอาชีพ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 101/2563 23 ก.ค. 63

14 ซ้ือวัสดุการศึกษาสาระศิลปะ 6,130 6,130 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 102/2563 23 ก.ค. 63

15 ซ้ือวัสดุการศึกษาสาระสังคมศึกษา 9,021 9,021 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 103/2563 27 ก.ค. 63

16 ซ้ือวัสดุจดัท าระบบการเงินและบญัชี 1,505 1,505 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 104/2563 30 ก.ค. 63

วันที่ 1 - 31  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563       โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุการศึกษาสาระสุขศึกษา 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 105/2563 31 ก.ค. 63

18 ซ้ือสมุดลงนามถวายพระพร 640 640 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริธนา ร้านศิริธนา มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 106/2563 31 ก.ค. 63

19 จา้งร้ือ ย้ายเดินระบบไฟหอ้งคอมประถม 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง เอน็ทไีอทเีซอร์วิส เอน็ทไีอทเีซอร์วิส มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 55/2563 14 ก.ค. 63

20 จา้งท าปา้ยจดักจิกรรมการเรียนการสอน 750 750 เฉพาะเจาะจง ปร้ินท ์เรดิ ปร้ินท ์เรดิ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 57/2563 9 ก.ค. 63

21 จา้งล้างแอร์หอ้งสังคม (มัธยม) 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ศาลายาการไฟฟา้ ศาลายาการไฟฟา้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 58/2563 14 ก.ค. 63

22 จา้งติดต้ังระบบไฟตู้ท าน้ าเย็น 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง เอน็ทไีอทเีซอร์วิส เอน็ทไีอทเีซอร์วิส มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 60/2563 23 ก.ค. 63

23 จา้งถ่ายแบบฝึกและเข้าเล่มคณิตคิดเร็ว 4,312 4,312 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญ ร้านธัญ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 61/2563 27 ก.ค. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

วันที่ 1 - 31  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563       โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเข้าเอกสารการเงินและพสัดุ 465 465 เฉพาะเจาะจง แชมป ์กอ๊ปปี้ แชมป ์กอ๊ปปี้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 64/2563 3 ส.ค. 63

2 จา้งถ่ายเอกสาร E-Friday 2,560 2,560 เฉพาะเจาะจง แชมป ์กอ๊ปปี้ แชมป ์กอ๊ปปี้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 65/2563 10 ส.ค. 63

3 จา้งถ่ายเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,705 3,705 เฉพาะเจาะจง แชมป ์กอ๊ปปี้ แชมป ์กอ๊ปปี้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 66/2563 10 ส.ค. 63

4 จา้งท าปา้ยกจิกรรมคัดแยกขยะ 2,408 2,408 เฉพาะเจาะจง เจา้สัวปร้ิน เจา้สัวปร้ิน มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 68/2563 27 ส.ค. 63

5 จา้งถ่ายเอกสารแบบปพ.และสมุดกจิกรรม 36,680 36,680 เฉพาะเจาะจง แชมป ์กอ๊ปปี้ แชมป ์กอ๊ปปี้ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน จ 69/2563 25 ส.ค. 63

6 ซ้ือสว่านไฟฟา้ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง เอม็แอนด์โอการปกั เอม็แอนด์โอการปกั มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 107/2563 3 ส.ค. 63

7 ซ้ือปล๊ักคอมฯและแม่กญุแจ 379 379 เฉพาะเจาะจง ยุพา พาณิชย์ ยุพา พาณิชย์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 108/2563 3 ส.ค. 63

8 ซ้ือปลอกแขนกจิกรรมสภานักเรียน 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง เอม็แอนด์โอการปกั เอม็แอนด์โอการปกั มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 109/2563 14 ส.ค. 63

9 ซ้ือธงและพานพุม่ 4,100 4,100 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวิมล จริวรรณ์ น.ส. สุวิมล จริวรรณ์ มีคุณสมบติัครบ ราคาเหมาะสมกบัวงเงิน ซ 113/2563 4 ส.ค. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

วันที่ 1 - 31  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563       โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กันยำยน

วันที่ 1 - 30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563       โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กำญจนลักษณ์วิทยำ)


