
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประประมาณ 2564 

           กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ได้จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2564 

เงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 

ค่าจัดการเรียนการสอน    652,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 61.70 

ค่าหนังสือเรียน   148,730  บาท คิดเป็นร้อยละ 14.07 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 61,580 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5.82 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 66,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.59 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 128,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 

รวมเงินงบประมาณ  1,057,020  บาท 

ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  111,000 บาท 

ค่าเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค 44,000 บาท 

 

จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีโครงการตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2564  จ านวน 36 โครงการ ที่ใช้งบประมาณ
ในส่วน ค่าจัดการเรียนการสอนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการ จ านวน  797,500 บาท 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ วิธีการจัดหา คิดเป็นร้อยละของ
แผนปฏิบัติการ 

รายจ่ายประจ า โครงการสนับสนุน
ค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

147,021   

งบส ารอง 85,020  ร้อยละ 10 
 

 

 



การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ วิธีการจัดหา คิดเป็นร้อยละของ
แผนปฏิบัติการ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ                                                                        ร้อยละ 60 
1.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระ 

72,000 เฉพาะเจาะจง  

1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 

10,000 เฉพาะเจาะจง  

1.3 พัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5,000 เฉพาะเจาะจง  
1.4 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 10,000 เฉพาะเจาะจง  
1.5 พัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา  4,000 เฉพาะเจาะจง  
1.6 พัฒนาระบบบริหาร นิเทศ ก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผล 

15,000 เฉพาะเจาะจง  

1.7 พุดซาพิทยาคมให้โอกาส 1,000 เฉพาะเจาะจง  
1.8 พัฒนาการบริหารงานทะเบียนวัดผล 8,500 เฉพาะเจาะจง  
1.9 พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง  
1.10 พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ 3,000 เฉพาะเจาะจง  
1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง  
1.12 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 20,000 เฉพาะเจาะจง  
1.13 ปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน 13,000 เฉพาะเจาะจง  
1.14 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต 

2,000 เฉพาะเจาะจง  

1.15 พัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 10,000 เฉพาะเจาะจง  
1.16 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60,000 เฉพาะเจาะจง  

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ                                                              ร้อยละ 5 
2.1 พัฒนางานธุรการ – งานสารบรรณ 3,000 เฉพาะเจาะจง  
2.2 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 5,000 เฉพาะเจาะจง  
2.3 พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์  100,000 เฉพาะเจาะจง  
2.4 ระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา        100,000 เฉพาะเจาะจง  
 

 

 

 

 

 



การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ วิธีการจัดหา คิดเป็นร้อยละของ
แผนปฏิบัติการ 

3. ด้านการบริหารบุคคล                                                                                 ร้อยละ 10 
3.1 พัฒนาบุคลากร 25,000 เฉพาะเจาะจง  
3.2 สร้างขวัญและก าลังใจ 20,000 เฉพาะเจาะจง  
3.3 จ้างบุคลากร (ครูอัตราจ้าง) 84,000 เฉพาะเจาะจง  

4. ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                  ร้อยละ 15 
4.1 ป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) 42,000 เฉพาะเจาะจง  
4.2 ปรับปรุงห้องซ่อมแซมอาคารสถานที่ 80,000 เฉพาะเจาะจง  
4.3 โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 5,000 เฉพาะเจาะจง  
4.4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมปลอดบุหรี่ 10,000 เฉพาะเจาะจง  
4.5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    10,000 เฉพาะเจาะจง  
4.6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ (โรงเรียนสุจริต) 2,000 เฉพาะเจาะจง  
4.7 พัฒนาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

5,000 เฉพาะเจาะจง  

4.8 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและสัมพันธ์ชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง  
4.9 งานปฏิคม 8,000 เฉพาะเจาะจง  
4.10 งานโสตทัศนูปกรณ์ 10,000 เฉพาะเจาะจง  
4.11 งานอนามัยโรงเรียน 6,000 เฉพาะเจาะจง  
4.12 งานโรงเรียนวิถีพุทธ 4,000 เฉพาะเจาะจง  
4.13 งานโรงเรียนคุณธรรม 10,000 เฉพาะเจาะจง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค/แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ด าเนินการโดยครู

ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ 
ซึ่งไม่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับงานพัสดุ และยัง
ประสบปัญหาการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อยครั้งการ
ปฎิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และยังขาดความรุ้ความเข้าใจ
ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ร่วมถึงความรู้ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(e-GP)จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

1. การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

2. มีการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

3. มีการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการการป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ควรได้รับคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
5. ควรมีแบบอย่าง/ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม/

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
ของโรงเรียนได้ศึกษาและน าไปใช้เป็นแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 


