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รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องทุกฉบับ รวมถึงการจัดทำใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  
สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการ
จัดซื้อจ้างให้ตียิ ่งขึ ้นรวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ร้อยละ 
1 วิธีเฉพาะเจาะจง 44 100 
2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0.00 

รวม 44 100 
 

แผนภูมิวงกลมแสดง ร้อยละการจัดซื้อจังจ้าง จำแนกตามจำนวนโครงการ 

 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท จึงทำให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด สามารถ
ดำเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามความต้องการใช้
ปฏิบัติงาน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ตารางท่ี 2  ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1 เฉพาะเจาะจง 1,037,201.50 100.00 
2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0.00 0.00 

รวม 1,037,201.50 100 
 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณมาก
ที่สุด จำนวนเงิน 1,037,201.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 

 

 

 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



3 
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ลำดับ
ที ่

เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ
จำนวน
โครงการ 

1 64017192062 
 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรี-นาฏศิลป์
สำหรับกิจกรรมกีฬาภายใน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 0.67 

2 63097595744 

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(ธุรการ) 
13 รายการ ในโครงการจัดซื้อ/
ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์ภายใน
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,045.00 0.58 

3 64017142718 
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 14,428.00 
1.39 

 

4 63097682412 

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ใน
โครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุและ
ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 10,350.00 1.00 

5 63097675594 

จ้างรื้อถอนรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบโรงเรียนหนองหัวคูปวง
ประชานุเคราะห์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 0.96 

6 63097655585 

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 3 
รายการ ในโครงการปรับแก้ 0 ร 
มส และพฤติกรรมผู้เรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,845.00 0.56 

7 63097655101 

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ในโครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุ
และครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 21,419.00 2.07 

8 63097654794 

ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
(วิชาการ) 38 รายการ ในโครงการ
จัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์
ภายในโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 16,196.00 1.56 
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ลำดับ
ที ่

เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ
จำนวน
โครงการ 

9 63097654549 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ใน
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,250.00 0.70 

10 63097654251 

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์กีฬา 7 รายการ ใน
โครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุและ
ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 18,725.00 1.81 

11 63097023573 
ซื้อคอมพิวเตอร์(งานธุรการ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,900.00 0.95 

12 63087537161 
ซื้อวัสดุงานช่างและงานบ้านงาน
ครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,019.00 0.87 

13 63067417276 

จ้างไถปรับหน้าดิน/ทำความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหัวคู 
โรงอาหาร และอาคารต่างๆ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00 3.86 

14 63067456520 
ซื้อเพ่ือใช้ในการป้องกันโรคระบาด
ตามมาตรการ COVID-19 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,640.00 0.54 

15 63067398678 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ซ่อมแซมหลังคา
ห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 15,012.50 1.45 

16 63067371732 
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (นาคเจริญ) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 8,750.00 0.84 

17 63067366687 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(เจ เจ มาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 12,270.00   1.18 

18 63067365635 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(เจ เจ มาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,609.00 0.64 

19 63067364348 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(เจ เจ มาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 10,425.00 1.01 

20 63067357104 

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือ
จัดทำเอกสารและกิจกรรมในช่วง
เรียนทางไกล(COVID-19) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 17,305.00 1.67 
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ลำดับ
ที ่

เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ
จำนวน
โครงการ 

21 63067353058 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ต.เจริญ
การไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 18,440.00 1.78 

22 63067352309 
ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 11,055.00 1.07 

23 63067348430 
ซื้อวัสดุตกแต่งประดับสถานที่ใน
การประเมินภายนอกรอบสี่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 11,055.00 1.07 

24 63067343662 
จ้างยานพาหนะเดินทางไปทัศน
ศึกษา (เชียงคาน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 1.74 

25 63067342743 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,358.00 0.52 

26 63067268670 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 8,519.00 0.82 

27 63067265585 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,372.00 0.52 

28 63067227823 
จ้างต่อเติมผนังกั้นห้องด้วยกระจก
อลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 66,000.00 6.36 

29 63067226672 
ซื้อวัสดุงานช่าง (งานประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,649.00 0.64 

30 63067226540 
ซื้อวัสดุงานช่าง (ประกันคุณภาพ
รอบสี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 13,130.00 1.27 

31 63067156863 
ซื้อวัสดุสำนักงาน (นิวง่วนแสงไทย) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 46,551.00 4.49 

32 63067102448 
ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 94 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 358,000.00 34.52 

33 63067102014 
ซื้อวัสดุสำนักงาน 47 รายการ 
(สมบูรณ์วิทยา) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 37,347.00 3.60 



6 
 

ลำดับ
ที ่

เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ
จำนวน
โครงการ 

34 63057309519 
ซื้อกระดาษไขและหมึกเครื่องพิมพ์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 44,940.00 4.33 

35 63047452118 ซื้อตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00 1.93 

36 63047447267 
ซื้อปกประกาศนียบัตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 0.69 

37 63047433856 
ซื้อเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 21,100.00 2.03 

38 63017536923 
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภายใน
โรงเรียน (ทีวีและขาแขวน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 13,540.00 1.31 

39 63017195113 
ซื้อไวนิลงานสวนพฤกษศาสตร์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,020.00 0.58 

40 62127265020 
ซื้อวัสดุเข้าเล่มเอกสารปรพกอบ
นิทรรศการสวนพฤกศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,100.00 0.88 

41 62127263883 
ซื้อวัสดุตกแต่งนิทรรศการสวนพฤก
ศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,927.00 0.76 

42 62117105578 
ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา
เพ่ือใช่ในราชการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 29,960.00 2.89 

43 62117103042 
ซื้อผ้าต่วนเพื่อประดับตกแต่ง
สถานที่ในการประเมินภายนอก 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,800.00 0.94 

44 62117007217 
ซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,950.00 0.96 

รวม 1,037,201.50 100.00 

จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการต่างๆ มีจำนวนทั้งสิ ้น 44 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,037,201.50 บาท 
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สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผลปรากฏว่าจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีทั้งหมด 44 โครงการ โดยการซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด จำนวน 44 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื้อ
หรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท จึงทำให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด 
สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามความต้องการ
ใช้ปฏิบัติงาน  

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องด้วยความ
โปร่งใสและจัดหาพัสดุทันตามความต้องการใช้พัสดุ และเป็นไปตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 


