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ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งานพัสดุ 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันโรงเรียนต้องพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา และมีการ การเพิ่มความ
เข้มแข็งและประสิทธิภาพให้ทุกระดับการบริหารจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานการบริหาร  รวมถึงพัฒนาระบบ
การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นบ้าน (SBM) ดังนั้น  โรงเรียนจึงต้องมกีารพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  เพื่อให้ผู้รับบริการ / ผู้เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มมีความพึงพอใจต่อการบริการ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการจัดหาวัสดุในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 2.2 เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายหมวดงานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
 2.3 เพื่อให้การด าเนินงานพัสดุถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 2.4 เพื่อควบคุม และดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามแผนงานโครงการ 
  3.1.2 จัดจ้างตามงานโครงการต่างๆ ได้ครบ 
  3.1.3 ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามความต้องการของบุคลากร 
  3.2.2 ลงทะเบียนวัสดุส้ินเปลืองได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2.3 ลงทะเบียนคุมวัสดุถาวรได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2.4 ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 
4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 ข้ันวางแผน / เตรียมการ 
  4.1.1 ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
  4.1.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
 4.2 ข้ันด าเนินการ 
  4.2.1 จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
  4.2.2 จัดจ้าง ตามโครงการ / ฝ่าย /หมวด /งาน 
  4.2.3 บริการเบิก – จ่ายวัสดุ 
  4.2.4 ลงทะเบียนคุมวัสดุส้ินเปลือง 
  4.2.5 ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของโรงเรียน และตามฝ่าย / หมวด /งาน 
  4.2.6 ลงทะเบียนคุมวัสดุถาวรของโรงเรียน และตามฝ่าย / หมวด /งาน 
  4.2.7 ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
  4.2.8 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
  4.2.9 ตรวจสอบวัสดุถาวร 
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ผลการจัดซ้ือจัดจ้างการหาพัสดุ 
 

ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

รายการด าเนินงาน จัดซ้ือจัดจ้าง(ว./ด./ป.) 
หมายเหตุ 

1 – 30 
ตุลาคม 
2561 

- ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ 
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 

1 – 10 ตุลาคม   2561  

1 ตุลาคม 
2561-  
30 กันยายน 
2562 

- จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์การ
เรียนการสอน) 
- จัดจ้าง ตามโครงการ / ฝ่าย / 
หมวด /งาน 
 
 
- บริการเบิก – จ่ายวัสดุ 
 
 
 
 
- ลงทะเบียนคุมวัสดุส้ินเปลือง 
- ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
และตามฝ่าย /หมวด / งาน 
 
- ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
 
 

ช่วงท่ี 1  1 ตุลาคม 2561  
- 30 มกราคม 2562 
 
ช่วงท่ี 2 1 พฤษภาคม 
2562- 1 กันยายน 2562 
 
17 ตุลาคม 2561- 30 
มกราคม 2562 ,  
7 พฤษภาคม 2562- 15 
กันยายน 2562 
 
1 ตุลาคม 2561- 30 
กันยายน 2562 
 
 
30 มีนาคม 2562- 30 
พฤษภาคม 2562 
 
 

มีการส่ังซื้อวัสดุจาก
แบบขอซื้อ ทุกวัน
พุธ และวันศุกร์  

กันยายน – 
ตุลาคม 
2562 

- ตรวจสอบพัสดุประจ าปี เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 
 
- ตรวจสอบวัสดุถาวร 
 

1  ตุลาคม 2561- 30 
ธันวาคม 2561 
 
1 มกราคม 2562- 30 
มีนาคม 2562 

มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
(ประเภทครุภัณฑ์) 
ประจ าปี 

ตุลาคม 
2562 

- นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
ทุกสัปดาห์ 
- สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร 

ตุลาคม 2562  
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งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

สรุปการใช้งบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

    
     

โครงการ/
กิจกรรมที่ 

ชื่อโครงการหรือชื่อ
กิจกรรม 

จ านวนเงิน
ที่ได้รับ
จัดสรรค 

การขออนุมัติใช้เงิน
ฯ/เสนอซื้อ 

การใช้เงินงบประมาณ
(ตามจริง) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ จ านวน
เงินขอ

อนุมัติใช้
ไป 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 

จ านวน
เงิน

เบิกจ่ายไป 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 

 
A1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวิชาการ   -   -    

 
A1.1 โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 50,000  -  50,000  21,978  28,022    

 
A1.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของโรงเรียน 20,000  -  20,000  -  20,000    

 
A1.3 โครงการส่งเสริมกีฬา
โรงเรียน 80,000  -  80,000  -  80,000    

 
A1.4 โครงการสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 5,000  -  5,000  3,400  1,600    

 
A1.5 โครงการเข้าค่ายบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ-จีน  30,000  -  30,000  -  30,000    

 
A1.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ภาษาจีนและวันตรุษจีน 10,000  -  10,000  9,972  28    

 
A1.7 โครงการกิจกรรมวันวิชาการ 
(Open house) 10,000  -  10,000  -  10,000    

 
A1.8 โครงการเข้าค่ายวิทย์แบบ
บูรณาการ 30,000  -  30,000  -  30,000    

 A1.9 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5,000  -  5,000  4,622  378    

 A1.10 โครงการสัปดาห์อาเซียน 5,000  -  5,000  3,294  1,706    

 
A1.11 โครงการแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000  -  10,000  -  10,000    

 

A2 โครงการทัศนศึกษา
ของนักเรียน 50,000  22,500  27,500  27,500  22,500    

 

A3 โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน        

 
A3.1 โครงการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 25,000  240  24,760  1,470  23,530    

 
A3.2 โครงการพัฒนากิจกรรมยุว
ชาด 5,000  -  5,000  -  5,000    

 A3.3 โครงการรักษาดินแดน 4,000  -  4,000  -  4,000    

 
A3.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชุมนุม 10,000  -  10,000  5,443  4,557    

 

A4 โครงการส่งเสริม
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
ICT 11,000  -  11,000  -  11,000    
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 รวม 360,000   360,000  77,679  282,321    

 

A5 โครงการพัฒนางาน
กลุ่มงานวิชาการ        

 A5.1 โครงการจัดท าเอกสาร 180,000  78,682  101,318  47,401  132,599    

 A5.2 โครงการวิจัยทางการศึกษา -  -  -  -  -    

 A5.3 โครงการพัฒนางานวัดผล 5,000  1,192  3,808  2,542  2,458    

 A5.4 โครงการพัฒนางานทะเบียน 20,000  -  20,000  14,166  5,834    

 A5.5 โครงการพัฒนาหลักสูตร 3,000  -  3,000  -  3,000    

 A5.6 โครงการนิเทศภายใน -  -  -  -  -    

 A5.7 โครงการแนะแนวการศึกษา 3,000  1,750  1,250  4,850  - 1,850    

 
A5.8 โครงการพัฒนาส านักงาน
วิชาการ 10,000  6,440  3,560  8,650  1,350    

 A5.9 โครงการทุนช้างเผือก -  -  -  -  -    

 

A6 โครงการพัฒนา
ห้องสมุด        

 
A6.1 พัฒนาห้องสมุด(วารสาร
,ครุภัณฑ์) 20,000  -  20,000  880  19,120    

 
A6.2 พัฒนาห้องสมุด(วัสดุ
,อุปกรณ์) 5,000  -  5,000  -  5,000    

 

A7 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 20,000  8,875  11,125  23,813  - 3,813    

 

A8 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 15,000  -  15,000  2,709  12,291    

 

A9 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 5,000  -  5,000  1,940  3,060    

 

A10 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 20,000  -  20,000  10,021  9,979    

 

A11โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 15,000  -  15,000  

-  

15,000  

  

 

A12 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 20,000  1,650  18,350  

4,350  
15,650  

  

 

A13 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 35,000  1,230  33,770  

16,885  
18,115  

  

 

A14 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษา-พละศึกษา 12,000  -  12,000  

2,062  
9,938  
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A15 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องศูนย์
คอมพิวเตอร ์ 12,000  -  12,000  

9,830  
2,170  

  

 

A16 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน -  -  -  

-  
-  

  

 รวม 400,000    150,099  249,901    

 

สรุปการใช้งบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2562(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

         

โครงการ/
กิจกรรมที่ 

ชื่อโครงการหรือ
ชื่อกิจกรรม 

จ านวนเงิน
ที่ได้รับ
จัดสรรค 

การขออนุมัติใช้เงินฯ/
เสนอซื้อ 

การใช้เงินงบประมาณ
(ตามจริง) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
จ านวนเงิน
ขออนุมัติ

ใช้ไป 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่ายไป 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 

1 
D1 โครงการงาน
สัมพันธ์ชุมชน 2,000  -  2,000  3,255  - 1,255    

2 
D2 โครงการ
พัฒนางานปฏิคม 3,000  -  3,000  6,198  - 3,198    

3 

D3 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 14,000  -  14,000  1,788  12,212    

4 

D4 โครงการ
พัฒนางานโสติ
ทัศนศึกษา 6,000  39,200  - 33,200  53,075  - 47,075    

5 

D5 โครงการ
ปรับปรุงวงโยธ
วาทิตและดนตรี
พ้ืนเมือง 3,000  -  3,000  

4,760  

- 1,760  

  

6 

D6 โครงการ
พัฒนาดูแล
สิ่งแวดล้อม 10,000  -  10,000  

42,589  
- 32,589  

  

7 

D7 โครงการงาน
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 28,000  -  28,000  

43,073  
- 15,073  

 
งบซ่อมแซมจาก

ส่วนกลาง 

8 

D8 โครงการ
พัฒนางานส่งเสริม
นาฏศิลป ์ 4,000  -  4,000  

-  
4,000  

  

9 

D9 โครงการงาน
สวัสดิการ
น้ าประปา 10,000  -  10,000  

4,424  
5,576  
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10 

D10 โครงการ
สานสัมพันธ์ชาว
ขาว-เหลือง 5,000  -  5,000  

-  
5,000  

 งบนอก 

 รวม 85,000 39,200 45,800 159,162 -74,162   

 

สรุปการใช้งบประมาณกลุ่มอ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 2562(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 

 กลุ่มอ านวยการ  ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

         

โครงการ/
กิจกรรมที่ 

ชื่อโครงการหรือชื่อ
กิจกรรม 

จ านวนเงินที่
ได้รับ

จัดสรรค 

การขออนุมัติใช้เงินฯ/
เสนอซื้อ 

การใช้เงินงบประมาณ
(ตามจริง) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ จ านวน
เงินขอ

อนุมัติใช้
ไป 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่ายไป 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 

1 

B1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
การเงิน 4,000  800  3,200  6,186  - 2,186    

2 

B2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
แผนงาน/โครงการ 7,000  5,100  1,900  4,780  2,220    

3 

B3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
พัสดุ 7,000  -  7,000  7,365  - 365    

4 

B4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานสาร
บรรณ 12,000  -  12,000  16,126  - 4,126    

5 

B5 โครงการพัฒนา
งานประกันคุณภาพ
ภายใน 2,000  -  2,000  

738  
1,262  

  

6 

B6 โครงการพัฒนา
งานงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา -  -  -  

-  

-  

  

7 

B7 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
สารสนเทศ 2,000  -  2,000  

4,396  
- 2,396  

  

8 

B8 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
บุคลากร 4,500  -  4,500  

7,101  
- 2,601  

  

9 
B9 โครงการโรงเรียน
ธนาคาร 1,500  -  1,500  

-  
1,500  
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10 

B10 โครงการ
ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 575,000  -  575,000  

126,596  
448,404  

  

11 

B11 โครงการงาน
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร  180,000  -  180,000  

-  
180,000  

  

12 
B12 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์ 100,000  -  100,000  

1,500  
98,500  

  

13 งบกลาง 80,000  12,500  67,500  121,975  - 41,975    

14 งบส ารอง(ซ่อมแซม) 80,000  -  80,000  129,194  - 49,194    

         

 รวม 1,055,000  18,400  1,036,600  425,957  629,043    

 

สรุปการใช้งบประมาณกลุ่มกิจการนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 

 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

         

โครงการ/
กิจกรรมที่ 

ชื่อโครงการหรือชื่อ
กิจกรรม 

จ านวนเงินที่
ได้รับ

จัดสรรค 

การขออนุมัติใช้เงินฯ/
เสนอซื้อ 

การใช้เงิน
งบประมาณ(ตาม

จริง) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ จ านวน
เงินขอ

อนุมัติใช้
ไป 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

จ านวน
เงิน

เบิกจ่าย
ไป 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 

1 
C1 โครงการงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาสารเสพติด 10,000  -  10,000  1,863  8,137    

2 

C2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
โรงเรียนสุจริต 10,000  -  10,000  2,040  7,960    

3 

C3 โครงการงานพัฒนา
ส านักงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน 20,000  1,760  18,240  8,325  11,675    

4 

C4 โครงการพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 20,000  4,280  15,720  17,645  2,355    

5 

C5 โครงการส่งเสริม
สวัสดิภาพสวัสดิการ
นักเรียน 2,000  -  2,000  

-  
2,000  

  

6 
C6 โครงการพัฒนางาน
สภานักเรียน 30,000  -  30,000  

15,968  
14,032  

  

7 

C7 โครงการพัฒนางาน
เวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 3,000  -  3,000  

15,190  
- 12,190  
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8 
C8 โครงการส่งเสริม
วินัยจราจร 7,000  -  7,000  

-  
7,000  

  

9 
C9 โครงการสถานศึกษา
สีขาว 2,000  -  2,000  

-  
2,000  

  

10 
C10 โครงการ To be 
number one 4,000  3,670  330  

750  
3,250  

  

11 
C11 โครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี ่ 5,000  -  5,000  

-  
5,000  

  

12 
C12โครงการสง่เสริม
ความประพฤตินักเรียน 2,000  -  2,000  

-  
2,000  

  

    13 

C13 โครงการวัดสู่
โรงเรียน(โรงเรียนวิถี
พุทธ/โรงเรียนคุณธรรม
ชั้นน า) 

5,000  

-  

5,000 - 5,000   

    14 

C14 โครงการสง่เสริม
การแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจ.เชียงราย 
ประจ าปีการศึกษา2561 

1,150,000  111,340  1,038,660  853,059  296,941   งานเฉพาะกิจ 

 รวม 1,270,000 121,050 1,148,950 914,840 355,160   

 

 
 
 
 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

5.1 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร

ในการจัดหาวัสดุในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ 

  บุคลากรและฝ่ายงานได้รับ
การอ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรในการจัดหา
วัสดุในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ 

2 เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายหมวด
งานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

  งานฝ่ายต่างๆได้รับวัสดุและ
อุปกรณ์ตามท่ีก าหนดใน
แผนครบถ้วน 

3 เพื่อให้การด าเนินงานพัสดุถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

  การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบ 

4 เพื่อควบคุม และดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของราชการ 
 

  พัสดุและทรัพย์สินได้รับการ
ดูแลรักษาจากบุคลากรทุก
คนเป็นอย่างดี 
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5.2 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 

ท่ี เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ด้านปริมาณ 
1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามแผนงาน
โครงการ 
2. จัดจ้างตามงานโครงการต่างๆ ได้ครบ 
3. ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน 
          

  1. บุคลากรและงานฝ่าย
ต่างๆได้รับวัสดุอุปกรณ์
ครบถ้วน 
2. มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ครบถ้วน 
3. มีการซ่อมบ ารุง          

2. ด้านคุณภาพ    
1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามความ
ต้องการของบุคลากร 
2. ลงทะเบียนวัสดุส้ินเปลืองได้ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 
3. ลงทะเบียนคุมวัสดุถาวรได้ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 
.4. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 
 

   
1. บุคลากรและงานฝ่าย
ต่างๆได้รับวัสดุอุปกรณ์ 
 2. มีการจัดการลงทะเบียน
วัสดุส้ินเปลือง ,วัสดุถาวร
และครุภัณฑ์ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 

 
6.3 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้         ( ) บรรลุ               (    ) ไม่บรรลุ 
 
7. ปัญหา/อุปสรรค    (    ) มี          () ไม่มี 
7.1 ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งของ ไม่ถูกต้องและข้อมูลของทางร้านค้าไม่ครบถ้วน 
7.2 งบประมาณบางโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ควรมีการจัดวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
         ลงช่ือ  
                                                                                (นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์) 
                                                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        
        ลงช่ือ  
        (นายไกร ธรรมากาศ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

    

 


