
- เห็นชอบ                     
      - อนุมัติ    
 
 

        (นายอกรณ์เชฐ  จันทร์โสดา) 
          รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
                                 29  ตุลาคม  2563 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ต าบลสวายจีก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่       349 / 2563 วันที่             29  ตุลาคม  2563        

เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

เรื่องเดิม 
ตามที่  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานพัสดุ ฝ่ายงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ให้ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ข้อระเบียบ 
 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 

                   2. ระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ 2560 ข้อ 31 
  3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 

  ข้อพิจารณาเสนอแนะ 
                     เห็นควรน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

                (นางธนญา  สุวรรณเหลา) 
                 ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีพั่สดุ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

        - เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ 
 

                         (นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย) 
                  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
                            29  ตุลาคม  2563 



รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 

1. วัตถุประสงค์ 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 

 

2. วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     จ านวน  202  โครงการ 

2.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)   จ านวน      0  โครงการ 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ (โครงการ) ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 202 100.00 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 0 0.00 

รวม 202 100.00 
 
 

ร้อยละของจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 1,444,156.00 100.00 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 0.00 0.00 

รวม 1,444,156.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จัดจ้าง 

(โครงการ) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
รวมจัดซ้ือจัดจ้าง 

(โครงการ) 
รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 
     ตุลาคม 2562 1 92,400.00 - 0.00 1 92,400.00 
พฤศจิกายน 2562 6 14,069.00 12 40,120.00 18 54,189.00 
    ธันวาคม 2562 7 82,115.00 11 43,580.00 18 125,695.00 
    มกราคม 2563 6 33,385.00 11 71,105.00 17 104,490.00 
  กุมภาพันธ์ 2563 11 132,414.00 16 110,630.00 30 243,044.00 
     มีนาคม 2563 9 53,950.00 2 38,720.00 11 92,670.00 
    เมษายน 2563 1 2,905.00 1 29,460.00 2 25,365.00 
 พฤษภาคม 2563 6 40,710.00 4 1,750.00 10 42,460.00 
   มิถุนายน 2563 7 73,850.00 2 5,140.00 9 78,990.00 
  กรกฎาคม 2563 8 69,600.00 16 70,300.00 24 139,900.00 
    สิงหาคม 2563 28 207,755.00 14 60,960.00 42 268,715.00 
    กันยายน 2563 10 117,168.00 11 59,070.00 20 176,238.00 

รวม 102 920,321.00 100 523,835.00 202 1,444,156.00 
 
 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 

เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จัดจ้าง 

(โครงการ) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อจัด
จ้าง 

(โครงการ) 

รวมจ านวน
เงิน 

(บาท) 
     ตุลาคม 2562 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
พฤศจิกายน 2562 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
    ธันวาคม 2562 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
    มกราคม 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
  กุมภาพันธ์ 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
     มีนาคม 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
    เมษายน 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
 พฤษภาคม 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
   มิถุนายน 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
  กรกฎาคม 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
    สิงหาคม 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
    กันยายน 2563 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวม - 0.00 - 0.00 - 0.00 
 
 
 
 
 



สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

ตุลาคม
2562 

อุปกรณ์การ
เรียน 

92,400.00 - - 1 92,400.00 

พฤศจิกายน
2562 

วัสดุอุปกรณ์
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

2,450.00 จ้างเหมารถรับส่ง
แข่งทักษะ
วิชาการ 

300.00 18 54,189.00 

 วัสดุอุปกรณ์
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

2,294.00 จ้างเหมารถรับส่ง
แข่งทักษะ
วิชาการ 

300.00   

 วัสดุอุปกรณ์
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

2,050.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน 
เดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

2,800.00   

 วัสดุอุปกรณ์
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

495.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน 
เดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

6,800.00   

 บันไดไมไ้ผ ่ 700.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน  
เดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

3,800.00   

 น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

6,080.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน  
เดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

6,600.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน                 
เดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

3,900.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน        
 เดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

7,200.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน  
เดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

6,300.00   

   ซ่อมแอร์รถหกล้อ
โรงเรียน 

1,000.00   

   ลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
All in one ยี่ห้อ 
ACER 

330.00   

   ซ่อมระบบไฟ 
Printer HP รุ่น
P1102 

790.00   

ธันวาคม
2562 

กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 

26,990.00 จ้างเหมา
ท าอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

2,400.00 18 125,695.00 

 วัสดุอุปกรณ์
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

5,700.00 เหมารถรับส่งแข่ง
ทักษะวิชาการ 

1,200.00   

 ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน
กระจก  
5 ฟุต 

4,980.00 ซ่อม Printer 
Canon 

2,280.00   

 ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน
กระจก  
5 ฟุต 

4,980.00 ซ่อม Printer 
Canon รุ่น 
MP287 

300.00   

 ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อนและ
ชั้นวางหนังสือ
ห้องสมุด 

32,180.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
 ธันวาคม 2562 

6,800.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุอุปกรณ์
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

3,500.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
 ธันวาคม 2562 

3,800.00   

 น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 
2562 

3,785.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
 ธันวาคม 2562 
 

6,600.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
 ธันวาคม 2562 
 

3,900.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน  
ธันวาคม 2562 
 

7,200.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน  
ธันวาคม 2562 
 

2,800.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
 ธันวาคม 2562 
 

6,300.00   

มกราคม
2563 

PRINTER 
CANON 
G3010+TANK 

4,990.00 ซ่อมระบบไฟ 
Printer HPรุ่น
P1102 

790.00 17 104,490.00 

 วัสดุส านักงาน
กองทุนกู้ยืม 

3,760.00 ลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
All in One ยี่ห้อ 
ACER 

330.00   

 วัสดุใช้ใน
กิจกรรมติวโอ
เน็ต 

3,814.00 ป้ายไวนลิ Open 
House 

1,160.00   

 วัสดุใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

3,500.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มกราคม 
2563 
 

3,800.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุใช้ใน
กิจกรรมเปิด
บ้าน ส.จ.พ. 

17,415.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน  
เดือน มกราคม 
2563 
 

6,600.00   

 น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
มกราคม 
2563 

3,406.00 จ้างรถรับส่ง
นักเรียน  
เดือน มกราคม 
2563 
 

3,900.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน  
เดือน มกราคม 
2563 
 

7,200.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน 
(สายบ้านโคกเก่า) 
 

6,300.00   

   จ้างรถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มกราคม 
2563 
 

6,800.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียนเดือน 
มกราคม 2563 

2,800.00   

   อาหารว่าง 
เครือ่งดื่มและ
อาหารกลางวัน 

31,425.00   

กุมภาพันธ์ 

2563 

กระดาษถ่าย
เอกสาร 

 

24,000.00 อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

17,550.00 30 243,044.00 

 วัสดุใช้ในการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
สอน 

10,700.00 จ้างเหมาท าประตู
และกระจก
ห้องสมุด 

12,200.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุจัด
ห้องเรียน 

15,000.00 จัดท าปา้ยไวนลิ 
“รัชกาลที่9” 

360.00   

 โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 

0.00 เข้าเล่ม
แผนปฏบิัติการ
ประจ าปี 2563 

540.00   

 วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

5,525.00 จัดท าปา้ยไวนลิ
พัฒนาระบบ
ส านักงาน 

1,400.00   

 วัสดุใช้ในงาน
อ าลาสถาบนั 

420.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กุมภาพันธ์ 
2563 
 
 

7,200.00 
 
 
 

  

 วัสดุใช้ในงาน
อ าลาสถาบนั 

2,700.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กุมพันธ์ 2563 

3,900.00   

 วัสดุใช้ในการจัด
ซุ้มงานอ าลา
สถาบนั 

2,596.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กุมภาพันธ์ 
2563 

6,300.00   

 วัสดุใช้ในงาน
อ าลาสถาบนั 

2,768.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กุมภาพันธ์ 
2563 

6,600.00 
 
 
 

 

  

 น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 
2563 

4,040.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กุมภาพันธ์ 
2563 
 

3,800.00 
 
 

  

 วัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ระบบประปา 

20,765.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กุมภาพันธ์ 
2563 
 
 

6,800.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า 

30,580.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กุมภาพันธ์ 
2563 
 

2,800.00   

 วัสดุอุปกรณ์ท า
ความสะอาด
ห้องน้ า-ห้อง
ส้วม 

3,320.00 ป้ายไวนลิ วัน
อ าลาสถาบนั 

2,600.00   

 วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานฝ่าย
กิจการนักเรียน 

10,000.00 อาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

9,900.00   

   อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

25,250.00   

   ป้ายไวนลิ 3,430.00   

มีนาคม 

2563 

วัสดุใช้ใน
กิจกรรมฝึก
อาชีพ 

7,000.00 จัดท าปา้ยไวนลิ
โครงการศึกษาดู
งาน 
 

720.00 11 92,670.00 

 วัสดุใช้ในการฝึก
อาชีพ 

5,000.00 จ้างเหมารถ
โดยสารไม่ประจ า
ทาง 
สองชั้นปรับ
อากาศ 

38,000.00   

 ใช้ในกิจกรรม
ฝึกอาชีพ 

15,000.00     

 วัสดุใช้ใน
กิจกรรมฝึก
อาชีพ 

5,000.00     

 วัสดุอุปกรณ์
พัฒนาระบบ
สารบรรณ 

9,559.00     

 จัดท าเอกสาร
งานทะเบียน 

1,721.00     

 วัสดุใช้ใน
กิจกรรมแนะ
แนว 
 

6,670.00     



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุใช้ในระบบ
สารสนเทศ 

2,000.00     

 วัสดุใช้ในการรับ
สมัครนักเรียน 

2,000.00     

เมษายน
2563 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
เมษายน 2563 

2,905.00 ซ่อมบ ารุงรถหก
ล้อโรงเรียนสวาย
จีกพิทยาคม 

29,460.00 2 25,365.00 

พฤษภาคม
2563 

วัสดุใช้ในการ
จัดท าใบความรู้
และ
แบบทดสอบ
(กระดาษ A4) 

31,500.00 ถ่ายเอกสาร
โครงการ
เครือข่าย 
ไร้พรมแดน 

260.00 10 42,460..00 

 วัสดุใช้ใน
กิจกรรมจัด
นิทรรศการ 

600.00 ป้ายไวนลิงาน
ปฐมนิเทศ
นักเรียน 

800.00   

 วัสดุใช้ในการจัด
นิทรรศการ 
แสดงผลงาน 

2,000.00 เปลี่ยนToner 2,190.00   

 วัสดุจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระ
ราชนีฯ 

4,020.00 เปลี่ยนหัวพิมพ์ด า 1,750.00   

 วัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระ
ราชินีฯ 

640.00     

 น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 
2563 

1,950.00     

มิถุนายน
2563 

วัสดุใช้ในการ
พัฒนางาน
วิชาการ 

4,990.00 จัดท าปา้ยไวนลิ
งานเลือกตั้งสภา 
นักเรียน 

540.00 9 78,990.00 

 โปรแกรมใช้ใน
การเช็คชื่อ เช็ค
พฤติกรรม 
และบนัทึก
คะแนนนักเรียน

2,100.00 ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 
เพื่อใช้ใน
ส านักงาน 

4,600.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

ออนไลน ์
 เครื่องปริ้นเตอร์

แบบอิงแทงค ์
4,650.00     

 คอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์
แบบหัวฉีด 

54,000.00     

 อุปกรณ์ไฟฟ้า 2,710.00     

 ขนมปังปิป๊ 1,800.00     

 ชุดตรวจสาร
เสพติด 

3,600.00     

กรกฎาคม
2563 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
มิถุนายน 
2563 

4,930.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน  
(มิถุนายน 
2563) 

5,000.00 24 139,900.00 

 วัตถุอุปกรณ์งาน
โสตทัศนศึกษา 

640.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน  
(มิถุนายน 
2563) 

3,800.00   

 ตรายาง 1,030.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน  
(มิถุนายน 
2563) 

10,400.00   

 วัสดุใช้ในการท า
เอกสารการสอน 

17,120.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน  
(มิถุนายน 
2563) 

7,200.00   

 โปรเจก
เตอรE์PSON 
EB s05 

20,000.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน  
(มิถุนายน 
2563) 

6,000.00   

 วัสดุใช้ในการ
จัดท าเอกสาร 

17,500.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน  
(มิถุนายน 
2563) 

6,000.00   

 วัสดุใช้ในการจัด
กิจกรรมวัน 
ภาษาไทย 

6,850.00 ซ่อมเครื่องเสียง 
Hammer 

1,200.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 
2563 

1,530.00 ป้ายไวนลิ 1,700.00   

   ป้ายไวนลิ วัน
ภาษาไทย
แห่งชาต ิ

600.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มิถุนายน 2563 

2,500.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มิถุนายน 2563 

1,900.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มิถุนายน 2563 

5,200.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มิถุนายน 2563 

4,800.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มิถุนายน 2563 

4,000.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
มิถุนายน 2563 

4,000.00   

   ท าบอร์ดติด
ประกาศตู้กระจก 

6,000.00   

สิงหาคม
2563 

วัสดุใช้งาน
พาหนะของ
โรงเรียน 

3,650.00 อาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

2,550.00 43 268,715.00 

 วัสดุให้นักเรียน
ได้ศึกษาหา
ความรู ้

5,660.00 บอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์

18,600.00   

 วัสดุใช้ในงาน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 

1,140.00 ป้ายโรงเรียนวิถี
พุทธ ป้ายพุทธ
ศาสนาสุภาษิต 

7,000.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุใช้ในงาน
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน 

8,860.00 ท าปา้ยรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

9,250.00   

 วัสดุใช้ในการ
แข่งกีฬา 

4,200.00 ท าปา้ยไวนิลจดั
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
รัชกาลที่10 

130.00   

 วัสดุใช้ในการทิ้ง
ขยะให้เป็น
ระเบียบ 

1,000.00 ท าปา้ยไวนิลจดั
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
สมเด็จพระราชนิี
ฯ 

150.00   

 วัสดุใช้ในการท า
ความสะอาด 

4,000.00 ท าปา้ยไวนิลจดั
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ใน
หลวงและพระ
ราชินีฯ  

480.00   

 วัสดุใช้ในการ
พัฒนากลุ่ม
สาระฯ 

10,000.00 ท าปา้ยไวนิลจดั
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
รัชกาลที่10 

400.00   

 วัสดุปรับปรุงเสา
ธง 

24,232.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน สิงหาคม 
2563  

4,000.00   

 อุปกรณ์ท า
ความสะอาด
ห้องน้ าห้องส้วม 

6,648.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน สิงหาคม 
2563 

4,000.00   

 วัสดุใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

4,005.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน สิงหาคม 
2563  

4,800.00   

 วัสดุใช้ในการ
จัดท าข้อสอบ 

33,200.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน สิงหาคม 
2563  
 
 
 

5,200.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุใช้ในการ
พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

6,000.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน สิงหาคม 
2563  

1,900.00   

 วัสดุปรับปรุง
ระบบประปา 

3,540.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน สิงหาคม 
2563  

2,500.00   

 วัสดุใช้ในการ
พัฒนางาน
วิชาการ 

9,874.00     

 วัสดุใช้ในการ
พัฒนากลุ่ม
สาระฯ 

10,000.00     

 วัสดุใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุง
ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

3,500.00     

 วัสดุใช้ในงาน
ประชาสัมพนัธ ์

3,000.00     

 อุปกรณ์พัฒนา
งานระบบ 
สารบรรณ 

5,105.00     

 อุปกรณ์พัฒนา
งานระบบ 
สารบรรณ 

20,260.00     

 อุปกรณ์พัฒนา
งานระบบ 
สารบรรณ 

10,000.00     

 อุปกรณ์พัฒนา
งานระบบ 
สารบรรณ 

765.00     

 วัสดุใช้ในการจัด
กิจกรรมค่าย
วิชาการ 

6,343.00     

 วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานฝ่าย
งบประมาณ 
 

4,657.00     



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

600.00     

 วัสดุจัดกิจกรรม
วันส าคัญของ
ไทย 

600.00     

 วัสดุอุปกรณ์จัด
สถานที่จดั
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
รัชการที่10 

7,200.00     

 วัสดุอุปกรณ์จัด
สถานที่จดั
กิจกรรมวัน
ส าคัญ 

7,200.00     

 วัสดุใช้ในการ
พัฒนางาน
วิชาการ 

2,516.00     

กันยายน
2563 

วัสดุใช้ในการ
พัฒนางาน
วิชาการ 

3,555.00 ป้ายไวนลิ 1,840.00 21 176,238.00 

 วัสดุใช้ในการ
ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ 

3,540.00 
 

อาหารกลางวัน 21,000.00   

 วัสดุส านักงาน 6,475.00 ซ่อม Printer Canon 1,780.00   

 วัสดุอุปกรณ์จัด
สถานที่จดั
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
รัชการที่10 

700.00 ท าปา้ยพระบรม
ฉายาลักษณ์ และ 
ตราโรงเรียน 

2,600.00   

 วัสดุใช้ใน
กิจกรรมป้องกัน
นก 

17,200.00 จ้างเหมารถขน
หินคลุกและปรับ
พื้นที่หอประชุม 
 
 
 

9,450.00   



เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อ
จัดจา้ง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

 วัสดุปรับปรุง
ระบบประปา 

1,233.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กันยายน 2563 

4,000.00   

 วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานฝ่าย
งบประมาณ 

26,130.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กันยายน 2563 

4,000.00   

 วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานสภา
นักเรียน 

21,575.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กันยายน 2563 

4,800.00   

 โน้ตบุ๊ค 
เคร่ืองพิมพ์ และ
แบตเตอรี่
โน้ตบุ๊ค 

32,090.00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กันยายน 2563 
 

5,200.00   

 น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน 
กันยายน 
2563 

4,670. 00 จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กันยายน 2563 

1,900.00   

   จ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน เดือน 
กันยายน 2563 

2,500.00   

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 

เดือน 
จัดซื้อ 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จัดจ้าง 

(โครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

รวมจัดซื้อจัด
จ้าง 

(โครงการ) 

รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด าเนินการไม่ได้บางวันและบางเวลา เนื่องจาก
กรมบัญชีกลางปิดระบบเพ่ือปรับปรุง หรือระบบขัดข้อง ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในระบบ 

2. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และความเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
3. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

4. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีความเสถียรในการท างานบน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

3. ควรจัดสรรอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะพร้อมใรการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 


