บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เรื่อง การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ด้ ว ย สพฐ. มี น โยบายที่ จ ะให้ โรงเรีย นในสั งกั ด สพฐ. ดำเนิ น การซ่ อ มแซมอาคารเรี ย นอาคาร
ประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัย
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณ ภาพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้ น
เศรษฐกิจ ในชุมชน โดยสพฐ. ให้ โรงเรียนเสนอของบประมาณได้ 2 กลุ่ม จำแนกตามจำนวนนักเรียน คือ 1.
โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,500 คนลงมา เสนอขอได้ 400,000 บาท
2. โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป เสนอขอได้ไม่เกิน 500,000 บาท
โดยให้ สพท. รายงานในระบบทางเว็ ป ไซต์ https://budget63.jobobec.in.th ระหว่ า งวั น ที่ 25 – 29
พฤษภาคม 2563 และส่งเอกสารฉบับจริงให้ สพฐ ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2563
สพม. 9 ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็น เสนอของบประมาณตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ส่ง
แบบคำขอให้ สพม. 9 ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563
เพื่อให้การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่า วเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เห็นดำเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
2. เชิญคณะกรรมการประชุมในวันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สพม. 9
3. ขออนุมัติงบประมาณสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับคณะกรรมการ โดยขอ
งบประมาณจากโครงการส่งเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ หน้า245
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04239/2147

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2-3
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

เรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2. แบบฟอร์มประมาณราคา จำนวน 2 ชุด
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปาภายใน
อาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยขอในลักษณะของงบดำเนินงานตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณโดยกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรายการเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณดังนี้
1. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็น 2 กลุ่ม จำแนกตามจำนวนนักเรียน ดังนี้
1.1 โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,500 คนลงมา ขอรับการสนับสนนุงบประมาณได้ไม่เกินโรงเรียนละ
400,000 บาท
1.2 โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ไม่เกินโรงเรียนละ
500,000 บาท
2. รายการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
2.1 รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
2.2 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา ภายในโรงเรียน
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โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเร่งด่วน และจัดส่งเอกสารให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในระบบ my – office กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25
พฤษภาคม 2563 หากเลยกำหนดจะถือว่าโรงเรียนไม่มีความประสงค์จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0 – 35535417 ต่อ 103
โทรสาร 0 – 35535418

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04239/2216

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2-3
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

เรียน

ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี/นครปฐม
ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต/ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ 132/2563
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จำนวน 1 ชุด

ด้ว ย สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 9 จะดำเนิ น การเสนอขอรับ การจั ดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ รายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และระบบไฟฟ้า
ประปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบให้สามรถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัด การ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น เพื่อให้ การดำเนิ นการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 9 จึ งขอเชิ ญ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ งที่ แนบมาพร้อ มนี้ เข้ าร่ว มประชุ ม เพื่ อ พิ จารณา
จัดลำดับความสำคัญในการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ในวันพฤหัสบดีที่
28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0 – 35535417 ต่อ 103
โทรสาร 0 – 35535418

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่ 132/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
--------------------------ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายที่จะให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้าประปาภายในอาคาร
เรียนอาคารประกอบให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ มีความปลอดภั ยและเอื้ อต่อการจั ดการเรียนการสอนอย่ างมี
คุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยกำหนดให้โรงเรียนที่มีนักเรียน
1,500 คนลงมา เสนอของบประมาณได้ไม่เกินโรงเรียนละ 400,000 บาท และโรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้น
ไป เสนอขอได้ไม่เกินโรงเรียนละ 500,000 บาท
เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอรับสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตรงกับ
ความต้ องการ จำเป็ น ของโรงเรี ยน สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 9 จึ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
มัธยมศึกษา เขต 9
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รองประธาน
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการ
และจังหวัดนครปฐม
ประธานสหวิทยาเขตพุเตยหรือรองประธานหรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตนเรศวรหรือรองประธานหรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตทวารวดีหรือรองประธานหรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาหรือรองประธานหรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตพิมานปฐมหรือรองประธานหรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีหรือรองประธานหรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาหรือรองประธานหรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตหรือผู้แทน
กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
นายชาญชัย
นิ่มอนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นางสาวปราณี อ่อนวิมล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ
พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 1 / 2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
-----------------------------ผู้มาประชุม
1. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. นางกัญญา โทสาลี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์
การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
4. นางเนตรชุกร หอมไม่วาย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

ประธาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
แทนประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
แทนประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา
5. นายราชันย์ ทิพเนตร
6. นางสาวฐิติพร หงส์โต
7. นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
8. นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร

มัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร
ประธานสหวิทยาเขตพุเตย
ประธานสหวิทยาเขตทวารวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
แทนประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
ประธานสหวิทยาเขตพิมานปฐม
ประธานสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

9. นายสนิท รีนับถือ
10. นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
11. นายชัชวาล สิงหาทอง
แทนประธานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
12. นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
13. นายชาญชัย นิ่มอนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
14. นางสาวปราณี อ่อนวิมล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
15. นางสาวรวีวรรณ จิ๋มพลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดำเนินการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียน
บ้านกิโลแปด ซึ่งได้ยุบเลิกสถานศึกษาไปแล้ว เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งวันนี้ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้นัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันในเวลา 10.00 น.
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2.

วาระที่ 3.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เป็นการประชุมครั้งแรก
มติที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปาภายใน
อาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เพื่อ
ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบโดยขอใน
ลักษณะของงบดำเนิ น งานตามหลั กการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ โดย
กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรายการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณดังนี้
1. การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำแนกตามจำนวนนักเรียนดังนี้
1.1 โรงเรียนที่มีนกั เรียน 1,500 คนลงมา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ไม่เกินโรงเรียน
ละ 400,000 บาท
1.2 โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ไม่เกิน
โรงเรียนละ 500,000 บาท
2. รายการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
2.1 รายการซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
2.2 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาภายในโรงเรียน
มติที่ประชุมรับทราบ
3.2 แนวทางการเสนอของบประมาณรายการซ่อมแซม
1. รายการที่เสนอขอต้องเป็นลักษณะของงบดำเนินงานตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
งบประมาณที่ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเดิม
2. เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และไม่อยู่ในระหว่างการควบรวมโรงเรียนในปี
การศึกษา 2563
3. วงเงินงบประมาณที่เสนอขอ
โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,500 คนลงมา ขอได้ไม่เกินโรงเรียนละ 400,000 บาท
โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป ขอได้ไม่เกินโรงเรียนละ 500,000 บาท

4. รายการที่เสนอของบประมาณประกอบด้วย
4.1 รายการที่เสนอของบประมาณต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายการซ่อมแซมที่เสนอตั้งงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564 หรือถ้ามีการเสนอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปครบถ้วนแล้ว หากโรงเรียน
พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ให้เลือกรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดมาเสนอของบประมาณในครั้ง
นี้ได้
4.2 รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยให้เรียงลำดับ
ความสำคัญตามลำดับดังนี้ 1) อาคารเรียน 2)ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 3) โรงอาหาร 4) บ้านพักครู 5) รายการอื่น
ๆ นอกเหนือจากนี้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
4.3 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในโรงเรียน ยอกเว้นการขยายเขต
ไฟฟ้า ประปา เปลี่ยนหม้อแปลงและรายการอื่น ๆ ที่อยู่นอกอาคารเรียน
4.4 การเสนอของบประมาณโรงเรียนสามารถเลือกดำเนินการได้ในข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือขอ
ทั้ง 2 ข้อรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มในข้อ 3
5. การดำเนินการ
โรงเรียนสามารถดำเนินการเลือกดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
5.1 โรงเรียนดำเนินการเอง โดยการจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมาแรงงาน (ในการณีนี้ไม่ให้นำค่า
Factor F มาคิดรวมในวงเงินที่เสนอขอ โดยให้ทำ ปร. 4 และ 6
5.2 โรงเรียนดำเนินการโดยการจัดจ้างผู้รับจ้าง ให้ทำ ปร. 4,5,6
5.3 การดำเนินการตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 ต้องจ้างแรงงานคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
แรงงานทั้งหมด
มติที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.

เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และดูโรงเรียนขนาดเล็ก ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบฯ ระบบไฟฟ้า และประปาด้วย จึงขอมอบให้ท่านสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เป็นประธานในการประชุมแทน เนื่องจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะต้องไปประชุมฯ กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
การพิจารณา ประธานแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และประธานสหวิทยาเขตในจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดนครปฐม และประธานสหวิทยาเขตในจังหวัดนครปฐม พิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เมื่อได้ข้อมูลทั้ง 2 จังหวัดแล้ว นำมาจัดเรียงลำดับในภาย
รวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อีกครั้ง รายละเอียดดังนี้

ที่

โรงเรียน

รายการปรับปรุงซ่อมแซม

1 อู่ทอง

งานสี ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว

2 ศาลาตึกวิทยา

งานหลังคา งานประตูเหล็กม้วน งานฝ้า
เพดาน

3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

งานเปลีย่ นกระเบือ้ งพืน้ อาคารและพืน้
บันไดงานทาสี งานเปลีย่ นกระเบือ้ ง งาน
เปลี่ยนสุขภัณฑ์และ

4

โพรงมะเดื่อวิทยาคม

7

งานซ่อมหลังคา งานซ่อมฝ้าเพดาน งาน
ซ่อมหน้าต่าง

264,528 117,944

หนองหญ้าไซวิทยา

งานรื้อถอนกระเบือ้ งลอนคู่ งานซ่อมแซม
กระเบือ้ ง
247,580 151,660

14

คงทองวิทยา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ซ่อมแซมไฟฟ้า

257,484

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
บางเลนวิทยา

134,160

35,729

223,260 82,373

1.3074

รวม
494,300
399,700

500,000

1.3074 400,000
1.3074

1.3074

500,000

500,000

399,240
1.3074
1.3074

383,300
399,500

1.3074
289,930 115,715

500,000

งานทาสี
155,481

อุบลรัตนราชกัญญาฯ

1.3074

185,630

กาญจนาภิเษกฯ
นครปฐม

ซ่อมแซมไฟฟ้า

13

314,370

259,110

9 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

12

266,640 39,138

งานหลังคา งานแผงกันแดด งานเสา
ประคองแผนกันแดด งานสี

งานหน้าต่าง งานประตู

11

226,350 151,750

Factor f

งานหลังคา

8 ภัทรญาณวิทยา

10

ค่าแรง

286,350 19,655

5 สามชุกรัตนโภคาราม

6

ค่าวัสดุ

งานสี ปรับปรุงห้องน้ำ งานสุขภัณฑ์ งาน
เวที
งานซ่อมแซมห้องน้ำ งานประตู งาน
เปลี่ยนถังน้ำ

150,546 1.3074 400,000

226,304 79,659

1.3074 40,000

253,953 91,815

345,700

212,719

334,300

ซ่อมแซมไฟฟ่า
121,600

ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โรงเรียน
ดอนคาวิทยา

งานฝ้า งานกันสาด

บ่อกรุวทิ ยา

ซ่อมแซมไฟฟ้า

วัดไร่ขงิ วิทยา
บางลี่วทิ ยา
พระปฐมวิทยาลัย 2
ทุ่งแฝกพิทยาคม
แหลมบัววิทยา
บ่อสุพรรณวิทยา
บ้านหลวงวิทยา

25

27
28
29
30

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ
สระยายโสมวิทยา
ปรีดารามวิทยาคม

ค่าวัสดุ

ค่าแรง

Factor f

รวม

งานหลังคา (เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่)

กำแพงแสนวิทยา

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

26

รายการปรับปรุงซ่อมแซม

171,360 114,080
255,000
82,110

1.3074 373,100
1.3074
440,700

304,845 95,155

400,000

ซ่อมแซมไฟฟ้า
217,260 178,800

1.3074 500,000

211,942 93,953

1.3074 399,900

228,395 76,964

1.3074 399,200

235,185 70,765

1.3074 399,900

243,563 62,449

1.3074 400,000

254,694 51,276

1.3074 400,000

249,570 71,460

1.2219 392,000

179,203 127,024

1.3074 400,000

354,120 26,895

1.3074 498,100

194,360 111,632

1.3074 40,000

151,335 58,160

1.3074 273,800

165,560 35,822

1.3074 263,200

281,160 24,238

1.3074 399,200

ซ่อมแซมไฟฟ้า
ซ่อมแซมไฟฟ้า
งานรื้อถอนรางน้ำโรงอาหาร
งานรหลังคา งานพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/
ไฟฟ้า
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ซ่อมแซมไฟฟ้า
งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานเท
พืน้ ขัดมัน งานประตู หน้าต่าง สี
และระบบสุขาภิบาล
ซ่อมแซมไฟฟ้า
งานสี งานผนังกัน้ ห้อง
ซ่อมแซมไฟฟ้า

บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 งานซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ
งานประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
งานรื้อถอน งานฝ้าเพดาน งาน
เดินท่อ งานระบบสุขาภิบาล งานสี
งานไฟฟ้า

ที่

โรงเรียน

รายการปรับปรุงซ่อมแซม

31

สรวงสุทธาวิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/
ไฟฟ้า

32

พลอยจาตุรจินดา

งานสี งานประตู กลอน กุญแจ

33

สระกระโจมโสภณ
พิทยา

34

สามพรานวิทยา

งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคา
งานพืน้ ฝ้า
งานเทปูนปรับพื้น งานปูกระเบือ้ ง
งานติดตัง้ ชักโครก

35

บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์
รังสฤษดิ์

งานสี งานประตู งานสุขภัณฑ์

36

ราชินีบูรณะ

งานรื้อถอนพืน้ กระเบือ้ ง ฝ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจกผนังงานปู
กระเบืง้ งานทำฝ้าฉาบเรียบ งาน
ก่อผนัง งานทาสี

37

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สุพรรณบุรี

38

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

งานสี

39

สงวนหญิง

งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า /ปู
กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน สี ไฟฟ้า

40

เพิ่มวิทยา

งานสีอะครีลิค สีนำ้ มัน

41

บางปลาม้า"สูงสุมาร
ผดุงวิทย์"

ซ่อมแซมไฟฟ้า

42

สระกะเทียมวิทยาคม

งานสีอะครีลิค สีนำ้ มัน

43

สองพีน่ ้องวิทยา

งานหลังคา งานเชิงชาย ฝ้ากัน
สาด งานบันได งานสีน้ำมัน

44

บัวปากท่าวิทยา

งานสีอะครีลิค

45

ศรีประจันต์ "เมธี
ประมุข"

งานปูกระเบือ้ ง งานประตู

ค่าวัสดุ
35,500
263,840
279,000
222,190
209,400

242,680

401,175
135,900
319,270
188,240
334,240
151,500
225,790
175,200
243,017

ค่าแรง

Factor f

193,950

1.3074

55,679

1.3074

121,000

รวม
302,500
397,000
400,000

83,780

1.3074

105,080

1.3074

134,710

1.3074

89,150

-

133,200

1.3074

62,860

1.3074

174,310

400,000
400,000

493,300

490,325
351,800
499,500
362,550

48,160

1.3074

130,400

1.3074

80,188

1.3074

130,800

1.3074

53,218

1.3074

499,900
368,500
400,000
400,000
387,200

ที่

โรงเรียน

46

ศรีวชิ ัยวิทยา

47

ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

48
49
50
51
52

มัธยมฐานบิน
กำแพงแสน
ตลิ่งชันวิทยา
งิว้ รายบุญมีรงั สฤษดิ์
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
กรรณสูตศึกษาลัย

53

54

55
56
57
58
59
60

สถาพรวิทยา

ธรรมโชติศึกษาลัย
บางหลวงวิทยา

รายการปรับปรุงซ่อมแซม
ซ่อมแซมไฟฟ้า
งานกระเบือ้ ง งานฝ้า งานสี ระบบ
ไฟฟ้า
งานหลังคา งานสี งานประปา
งานแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ งาน
ฉนวนกันความร้อน
งานฝ้าเพดาน

ค่าวัสดุ

ค่าแรง

Factor f

70,000

1.3074

90,704

1.3074

237,000

145,460

1.3074 500,000

235,982

69,960

1.3074 399,900

244,961

61,512

1.3074 400,000

171,221

134,791

1.3074 400,000

241,548

139,530

1.3074 498,200

297,537

80,714

1.3074

240,101

69,602

1.3074 400,000

285,155

84,863
86,170

1.3074
1.3074

297,510
214,903

วังหว้าราษฎร์สามัคคี
อู่ทองศึกษาลัย
ด่านช้างวิทยา

480,400
399,500

งานขูดล้างสีเก่า งานสีน้ำมัน
งานหลังคา งานสีอะครีลิค
ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องสุขา เทปูน
ยกระดับ ทาสี ฝ้าเพดาน ประตู
เหล็กม้วน
งานซ่อมแซมพืน้ งานเปลี่ยน
กระเบือ้ งหลังคา โรงอาหารงาน
ซ่อมแซมพืน้ ทางเดินรอบโรงอาหาร
งานซ่อมแซม
งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ งานประตู งาน
สี งานพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ไฟฟ้า

170,230
สวนแตงวิทยา

รวม

งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งาน
สุขภัณฑ์ งานประตู งานสี
งานเสา งานบันได งานพืน้ งานผนัง
งานฝ้างานสี
งานฝ้าเพดาน งานสถาปัตยกรรม
งานสี
งานหลังคา
รวมทั้งสิน้

494,525

483,700
335,200

254,190

118,500

372,690

242,307

63,420

1.3074 399,700

201,714

104,292

1.3074 400,000

255,704

49,320

1.3074 398,700

14,198,616

5,723,480

24,090,230

วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ไม่มี
เลิกประชุมเวลา…14.30…. น.

(นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

