
แสดงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอปุถัมภ์) 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีได้รับ 
วิธีการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ประเภท
งบประมาณ 

1 
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย 

15,000 ตกลงราคา 
กระดาษโปสเตอร์อ่อน 
ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 
สต๊ิกเกอร์ใส 

ส. เจริญกิจ 2012 งบอุดหนุนรายหัว 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรมเด็กปฐมวัย 3,600 ตกลงราคา กระดาษA4 ส. เจริญกิจ 2012 งบอุดหนุนรายหัว 

3 
โครงการใช้ส่ือและผลิตจัดหาส่ือการจัด
ประสบการณ์เด็กระดับปฐมวัย 

15,000 
 

ตกลงราคา วัสดุการศึกษา ส. เจริญกิจ 2012 งบอุดหนุนรายหัว 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 55,000 ตกลงราคา 

กระดาษA4 
หมึกพิมพ์ 
สีโปสเตอร์ 
กระดาษโปสเตอร์ 

ส. เจริญกิจ 2012 งบอุดหนุนรายหัว 

5 โครงการวันส าคัญ 10,000 ตกลงราคา 

ป้ายไวนิลปีใหม่ 
โฟม 
ลวดยาวท าดอกไม้ 
ลวด 
ริบบ้ินผ้า 
ชลอมไม้ไผ่ 

เจ เจ เฟรม 
ส. เจริญกิจ 2012 

งบอุดหนุนรายหัว 

 

 

 



6 โครงการยกระดับผลส าเร็จทางการเรียน 23,000 ตกลงราคา 

จ้างท าอาหาร 
จ้างเหมารถ 
ดินสอ 2B 
ยางลบ 

นายเอกชัย  มีอนันต์ 
นายประคอง  อุบลแย้ม 
กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี 

งบอุดหนุนรายหัว 

7 
โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

9,000 ตกลงราคา   งบอุดหนุนรายหัว 

8 โครงการอาหารกลางวัน 488,000 ตกลงราคา 
อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน 

นางฉวีวรรณ  มะลิขาว 
กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี 

งบอุดหนุนรายหัว 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 15,000 ตกลงราคา 

ALCOHOL70% 
เทปแต่งแผลชนิดพลาสติก 
ผ้าก็อส 
วิกซอลล้างห้องน้ า 3,500 มล. 
กระดาษ A4 
สต๊ิกเกอร์ใหญ่ PVC ขาวใส 
ถังน้ ากลม 2.5gl ขาว 

FASCINO 
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 
องค์การค้าของ สกสค. 
บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

งบอุดหนุนรายหัว 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ - - - - - 

11 
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และวัฒนธรรม 

30,000 ตกลงราคา   งบอุดหนุนรายหัว 

 

 

 



12 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 3,000 ตกลงราคา 
ถ้วยกระดาษ 
ช้อนพลาสติก 
วัสดุแต่งกล่ินอาหาร 

นางสาวอังศณา  เตชะ
บูรพา 
ไทยพานิชย์ 
องครักษ์การพิมพ ์
 

งบอุดหนุนรายหัว 

13 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 ตกลงราคา ปลอกแขนพร้อมปักสัญลักษณ์ ร้านปักช่ือ มานะ งบอุดหนุนรายหัว 

14 
โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและอาคาร
สถานท่ี 

20,000 ตกลงราคา 
ธงชาติ 
ไม้กวาด 
ไม้ถูพื้น 

ร้านรุ่งโรจนว์ัสดุก่อสร้าง งบอุดหนุนรายหัว 

15 
โครงการฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริมความรู้สู่

ชุมชน 
15,000 ตกลงราคา วัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์ท าอาหาร 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด 
นางสาวอังศณา เตชะ
บูรพา 
ร้านออมเบเกอร์รี่ 

งบอุดหนุนรายหัว 

16 
โครงการการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

20,000 ตกลงราคา 
ป้าย 
สมุดลงนาม 
ธงในหลวง 

บริษัท โจอาร์ต โปร
ดักช่ัน จ ากัด 

งบอุดหนุนรายหัว 

17 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 20,000 ตกลงราคา   งบอุดหนุนรายหัว 
18 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,000 ตกลงราคา   งบอุดหนุนรายหัว 
19 โครงการพัสดุครุภัณฑ์ 1,000 ตกลงราคา ปากกา Unipant Marker ขาว ร้านสินถาวร งบอุดหนุนรายหัว 

20 
โครงการการจัดการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษา 

20,000 ตกลงราคา อุปกรณ์ส านักงาน 
บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
ส.ศึกษาภัณฑ์ 

งบอุดหนุนรายหัว 

21 
โครงการการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

- - - - - 



22 โครงการประชาสัมพันธ ์ - - - - - 

23 
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดพลอย
กระจ่างศรี 

- - - - - 

24 โครงการพัฒนาบุคลากร 10,000 ตกลงราคา ครู3ท่าน เข้ารับการอบรม ATC 
สโมสารลูกเสือกรุงเก่า
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งบอุดหนุนรายหัว 

25 
โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

- - - - - 

26 โครงการบริหารจัดการองค์กร 3,000 ตกลงราคา   งบอุดหนุนรายหัว 

27 
โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1,000 ตกลงราคา   งบอุดหนุนรายหัว 

28 โครงการขยะแลกดาว 6,000 ตกลงราคา 

ฉากบังตา 
กาว 
ฟิวเจอร์บอร์ด 
กาว 2 หน้าบาง 
จ้างประดิษฐ์ท่ีเก็บไม้กวาด 

ส. เจริญกิจ 2012 
ร้านป้าทอง (คลอง 5) 
ร้านสหครูไทย 
นายศราวุธ  แน่นอุดร 

งบอุดหนุนรายหัว 

29 โครงการวิถีพุทธ 40,000 ตกลงราคา   งบอุดหนุนรายหัว 

30 สาธารณูปโภค 90,597 -  
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- การะประปา 
- บริษัท TOT 

งบอุดหนุนรายหัว 

 

 

 

 



31 โครงการพลอยปริทรรศน์ 31,000 ตกลงราคา 

วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันพลอย
ปริทรรศน์ 
จ้างเช่าเต็นท์ 
ป้ายไวนิล 

นายจักรกฤษ  สังข์เจริญ 
ร้านสินถาวร 
กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี 
ร้าน โฮล่ีเฟธ กราฟฟิค 
เจ เจ เฟรม 
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 

งบพัฒนาผู้เรียน 

32 โครงการค่ายลูกเสือเนตรนารีสัมพันธ์ 10,000 ตกลงราคา 
จ้างเหมารถ 
ค่ากิจกรรมลูกเสือ ม.3 
วัสดุอุปกรณ์จัดค่าย 

นายสมหมาย  สิงสะหะ
กิจบรรจงบ้านสร้าง 
กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี 

งบพัฒนาผู้เรียน 

33 โครงการทัศนศึกษา 37,935 ตกลงราคา 
จ้างเหมารถ 
ค่าอาหารและน้ าด่ิม 

นายส าเริง  บุญสา 
กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี 

งบพัฒนาผู้เรียน 

34 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

21,000 ตกลงราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ด๊ักโฟร์ คอวพิวเตอร์ 
เซอร์วิส 

งบพัฒนาผู้เรียน 

35 โครงการคุณธรรมน าชีวิต 10,000 ตกลงราคา   งบพัฒนาผู้เรียน 

36 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 

475,900 ตกลงราคา 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 
สปช.105/29 (ปูกระเบ้ือง) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พระ
อาจารย์การโยธา 

งบจัดสรร 



37 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคร ู 198,500 ตกลงราคา 
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 
(ซ่อมแซมห้องน้ า) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พระ
อาจารย์การโยธา 

งบจัดสรร 

38 จ้างท าท่ีต้ังถังน้ าด่ืม 9,000 ตกลงราคา จ้างท าท่ีต้ังถังน้ าด่ืม นายสิทธิชัย  สันทัดงาน งบจัดสรร 
39 จ้างต่อท่อระบบน้ าด่ืม 1,000 ตกลงราคา จ้างต่อท่อระบบน้ าด่ืม นายสิทธิชัย  สันทัดงาน งบจัดสรร 

40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสุขาภิบาลน้ าด่ืม 65,000 ตกลงราคา 

ปั๊มน้ า 
ถังน้ าแสตนเลส 
ถังน้ าลายดอกบัว 
ท่อประปา 
ต่อตรงเกลียวในท่อ PVC 
ข้อต่อ 

หจก. พระอาจารย์
โฮมมาร์ท 

งบจัดสรร 

41 โครงการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน 5,000 ตกลงราคา ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน นายสิทธิชัย สันทัดงาน งบจัดสรร 
42 ซื้อหนังสือเรียน 75,884 ตกลงราคา ซื้อหนังสือเรียน ร้านค้าดีพาณิชย์ งบจัดสรร 

 

 


