คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment :ITA ) ที่ ก ำหนดให้ ส่ ว นราชกาวิ เคราะห์ ร้ อ ยละของจำนวน
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณต่อไป
โดยรายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ย แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ประกาศต่ า ง ๆ
เกี่ย วกับ การจั ด ซื้อจั ดจ้ าง สรุ ป ผลการจั ดซื้ อจัดจ้างประจำเดื อน รายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปี งบประมาณ 2564 ข้ อ เสนอแนะในการจัด ซื้ อ จั ด จ้างของการจั ด หาพั ส ดุ ผู้ จั ด ทำหวังว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ศึกษารายงานฉบับนี้ต่อไป
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1

ส่วนที่ 2 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

17

ส่วนที่ 3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

21

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ

24

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

24

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25

1

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มี
ภารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ระดั บ ประถมศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 176 โรงเรียนครอบคลุม 9 อำเภอในเขตบริการ ให้
มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
บริ การทางการศึกษาอย่ างทั่ วถึง โดยคำนึ งถึงสิ ท ธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุ ณ ภาพด้ วยความ
เท่ าเทียมกัน โดยสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูแลรับผิ ดชอบและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา โดยปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล จุ ดเน้ น การขับเคลื่ อนนโยบายด้านการศึกษา แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน
แผนปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวงศึก ษาธิการ แผนการศึก ษาแห่ งชาติ แผนปฏิ บั ติก ารยุ ทธศาสตร์ป ระเทศ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ยุท ธศาสตร์จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธ ยา และแผนพั ฒ นาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เพื่ อให้ เกิดการ
“ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ทางการศึกษา บนพื้นฐานด้านความปลอดภัยของทุกภาคส่วนในด้าน
ร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID- 19) ที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับต้องบูรณาการและปรับรูปแบบ วิธีการ
และกระบวนการในการส่งเสริมและจัดการศึกษาแบบ New Normal ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทและความพร้อม ทั้งการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ Online, On-site, On Air, On Demand, On Hand, Blended Learning หรือรูปแบบอื่น ๆ
ในการดูแลด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และกลุ่มงานภายในสำนักงานในสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งเน้นให้โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้
โรงเรียนและบุคลากรภายในสำนักงานยึด 6 มาตรการหลัก DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ อย่าง
เข้มงวดในการขับเคลื่อนดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ในทุกกิจกรรม โดย 6 มาตรการหลัก ประกอบด้วย 1)
เว้น ระยะห่า ง (Distancing) เว้น ระยะห่า งระหว่า งบุค คลอย่า งน้อ ย 1-2 เมตร 2) สวมหน้า กาก (Mask
wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3) ล้างมือ (Hand washing)
ล้า งมือ บ่อ ยๆ ด้ว ยสบู ่แ ละน้ำ นาน 20 วิน าที หรือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ 4) คัด กรองวัด ไข้ (Testing) วัด ไข้
สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลด
การเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก และ 6) ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณ
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พื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ และในส่วนของ 6 มาตรการเสริม
ประกอบด้วย 1) ดูแลตนเอง (Self-care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน
ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2
ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง 4) ไทยชนะ (Thai Chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด ด้วย
App ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน 5) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล
นัก เรีย น กลุ ่ม เสี ่ย งที ่เ ดิน ทางมาจากพื ้น ที ่เ สี ่ย ง เพื ่อ เข้า สู ่ก ระบวนการคัด กรองและ 6)กัก กัน ตัว เอง
(Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ย งที่มีการระบาดโรค (ที่มา: กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข)
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับ
มาตรการต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้กำหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริม และจัดการศึกษาให้สนองรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้
ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6
ถนนอยุธยา – อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วย
การจั ด การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ 1) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
27 โรงเรี ย น 2) อำเภอท่าเรื อ 20 โรงเรีย น 3) อำเภอนครหลวง 16 โรงเรียน 4) อำเภอบางปะหั น 26
โรงเรี ย น 5) อำเภอบ้ านแพรก 6 โรงเรี ย น 6) อำเภอภาชี 17 โรงเรี ยน 7) อำเภอมหาราช 11 โรงเรี ยน
8) อำเภอวังน้ อย 27 โรงเรี ยน และ 9) อำเภออุทั ย 26 โรงเรียน รวมทั้ งสิ้ น 176 โรงเรียน จำนวนนักเรียน
รวมทั้ งสิ้ น 35,100 คน มี ห้ อ งเรี ย น รวม 1,867 ห้ อ ง และมี จ ำนวนบุ ค ลากรระดั บ ผู้ บ ริ ห ารและครู ใน
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,972 คน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลพื้นฐาน DMC
1. จำนวนสถานศึกษาของรัฐบาล
2. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน)

ขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)

รวมทั้งสิ้น

176

จำนวน
78
นักเรียน
5,622
ห้องเรียน
637
ครู
373
จำนวน
91
นักเรียน 20,305
ห้องเรียน
961
ครู
1,202

ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1,500 คน)

จำนวน
นักเรียน
ห้องเรียน
ครู
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) จำนวน
นักเรียน
ห้องเรียน
ครู
3. จำนวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น
ก่อนประถม
จำนวน 6,817 คน
ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 – ป. 3) จำนวน 11,518 คน
ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – ป. 6) จำนวน 11,847 คน
ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3) จำนวน 4,647 คน
ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6) จำนวน
271 คน
4. จำนวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น
35,100
จำนวนห้องเรียน
รวมทั้งสิ้น
1,867
ระดับก่อนประถม
จำนวน 6,817 คน
ระดับประถมศึกษา
จำนวน 23,365 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน)
จำนวน 4,647 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน)
จำนวน
271 คน

โรงเรียน
โรงเรียน
คน
ห้อง
คน
โรงเรียน
คน
ห้อง
คน

4
3,102
99
143
3
6,071
170
254

โรงเรียน
คน
ห้อง
คน
โรงเรียน
คน
ห้อง
คน

430
613
614
201
9

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน

คน
ห้อง
430 ห้องเรียน
1,227 ห้องเรียน
201 ห้องเรียน
9

ห้องเรียน
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5. จำนวนบุ ค ลากรระดั บ ผู้ บ ริ ห าร และครู ใ นสถานศึ ก ษา (ที่ มี ตั ว อยู่ ณ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2564)
รวมทั้งสิ้น 1,972 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวน
148 คน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน
22 คน
ครู
จำนวน 1,802 คน
6.บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 75 คน
7. ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
บางปะหัน
บางปะหัน
ภาชี
ท่าเรือ
อุทัย

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
นางสมลักษณ์ รู้แผน
นายพิชิต ขำดี
นายพิชิต ขำดี
น.ส.นชรพร ประมวลสุข
น.ส.นิรา ขุนทองชมาตย์
น.ส.เบญญาภา หลวงราช
นางปรีชยา ยาวุธ

บ้านแพรก
มหาราช

กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มไชยวัฒนา กลุ่มชัยมงคล
กลุ่มเพนียด
กลุ่มนครใน
กลุ่มโพธิ์สามต้น กลุ่มเมืองชัยพระเจ้าตาก
กลุ่มภาชีสราญรมย์ กลุ่มภาชีระ
กลุ่มเสมาท่าเรือ กลุ่มท่าเรือพัฒนา
กลุ่มมิตรภาพ กลุ่มวชิรปราการ
กลุ่มนพรัตน์
กลุ่มวังชลสินธุ์ กลุ่มมหาจุฬา
กลุ่มวังคชสาร
กลุ่มบ้านแพรกพัฒนา
กลุ่มเสมามหาราช กลุ่มมหาราชนครใหญ่

นครหลวง

กลุ่มศรีทักษิณ กลุ่มอุตรนคร

น.ส.นิดาพร ชารี

วังน้อย

นางพันทิพย์ ผาก่ำ
น.ส.ขนิษฐา ศรีศักดา
น.ส.ขนิษฐา ศรีศักดา
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8. ข้อมูลประธานกลุ่มโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
อำเภอ
กลุม่
พระนครศรีอยุธยา ไชยวัฒนา
ชัยมงคล
เพนียด
เสมาท่าเรือ
ท่าเรือ
ท่าเรือพัฒนา
ศรีทักษิณ
นครหลวง
อุตรนคร
นครใน
บางปะหัน
โพธิ์สามต้น
เมืองชัยพระเจ้าตาก
บ้านแพรกพัฒนา
บ้านแพรก
ภาชีสราญรมย์
ภาชี
ภาชีระพีพัฒน์
เสมามหาราช
มหาราช
มหาราชนครใหญ่
วังชลสินธุ์
วังน้อย

อุทัย

มหาจุฬา
วังคชสาร
มิตรภาพ
วชิรปราการ
นพรัตน์

ชื่อ - สกุล
นายสุระพล เฉลิมสถาน
นายบรรจง น้อยทอง
นายบรรจง ผาสุข
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
นายประภาส ชาตินันท์
นางดวงภัทร สุนิมิต
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
นายสามารถ กองโชค
น.ส.สมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
นางเรณู สีนิล
น.ส.พิชชาพร คำกังวาฬ
นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร
น.ส.สุนิษา สัมฤทธิ์
นายชัยพร บัวผัน
น.ส.ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
นางฮินดล เดชเสถียร
นายอำพล
นายคณิต
น.ส.สุนิสา
นางสุรชา
นายวีรพรรณ์

โงวรรณ
ไผ่พูล
คงสุวรรณ
เขาแก้ว
บุษราคำ

โรงเรียน
ประตูชัย
วัดพนัญเชิง
ลุมพลีชนูปถัมภ์
วัดหัวหิน
วัดนางคุ่ม
วัดละมุด
วัดบ้านชุ้ง
วัดนาค
วัดบางเดื่อ
วัดผึ่งแดด
วัดโบสถ์
บ้านดอนข่อย
วัดหัวคุ้ง
ชุมชนวัดสุเมธ
วัดโพธิ์ประสิทธิ
สุวพรรณ
สนิทวงศ์ฯ
พระอินทร์ศึกษา

บ้านบ่อตาโล่
วัดดอนพุดซา
วัดจำปา
วัดโคกช้าง

9.ข้อมูลประธานชมรมผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
อำเภอ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
พระนครศรีอยุธยา นายสุระพล เฉลิมสถาน ประตูชัย
ท่าเรือ
นายประภาส ชาตินันท์ วัดนางคุ่ม
นครหลวง
นายไพรัช โตโสภณ นครหลวง (พิบูลย์ประเสริฐวิทย์)
บางปะหัน
นางเรณู สีนิล
ร.ร.วัดผึ่งแดด
บ้านแพรก
นายณรงค์ เรืองเกษม โพธิ์ราษฎร์บำรุง
ภาชี
น.ส.สุนิษา สัมฤทธิ์
วัดหัวคุ้ง
มหาราช
น.ส.ปัทมา โพธิ์ยั่งยืน วัดปากคลอง
วังน้อย
นายอำพล โงวรรณ พระอินทร์ศึกษา
อุทัย
นายมานพ ทับเงิน
วัดอุทัย

โทรศัพท์
081 946 5389
089 819 4583
094 694 7838
096 902 9580
089 238 5018
092 923 6056
087 572 6967
081 851 4636
086 908 9985
081 374 0230
081 356 7357
084 668 9770
094 443 2682
081 795 6660
083 021 9669
094 559 8592
085 985 6627
081 975 7980
081 832 5761
089 928 3352
089 279 9102

โทรศัพท์
081-946 5389
089-238 5018
094-543 0527
081-374 0230
089-210 0522
094-443 2682
086-382 6754
085-985 6627
081-293 3053
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10.โรงเรียนต้นแบบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประเภทโรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดนาค
(โรงเรียนหลัก)
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 1. ชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐ
ระดับประถมศึกษา (10 โรงเรียน) วิทย์)
2. วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
3. วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
4. วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
5. วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
6. วัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
7. วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
8. วั ด เทพอุ ป การาม (อุ ป อุ่ นพั ฒ นาประชา
สรรค์)
9. วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
10. วัดอินกัลยา
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
1. อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
(9 โรงเรียน)
2. วัดแค
3. วัดมเหยงค์
4. วัดนาค
5. วัดภาชี
6. วัดบางสงบ
7. วัดโบสถ์
8. วัดสว่างอารมณ์
9. เชาวน์วัศ
โรงเรียนต้นแบบมอนเทสซอรี
1. วัดพระญาติการม
(Montessori) (5 โรงเรียน)
2. บ้านดอนข่อย
3. วัดหนองไม้ซุง
4. วัดมณฑลประสิทธิ์
5. วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ วัดนาค
โดยแนวคิดโอสโคป (High Scope)

อำเภอ
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
ภาชี
มหาราช
บ้านแพรก
วังน้อย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
ภาชี
อุทัย
วังน้อย
มหาราช
บางปะหัน
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11. ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าสอบจำนวน
ทั้งสิ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,830 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 3,580 คน นักเรียนพิเศษจำนวน
222 คน และนักเรียนที่เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-in) จำนวน 28 คน ซึ่งผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีดังต่อไปนี้
ด้าน
การอ่าน
ออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ส่ ว นเบี่ ย งเบน
คะแน นเฉลี่ ย
มาตรฐาน
คะแนนสูงสุด
ร้อยละ
(S.D.)

คะแนนต่ำสุด

มัธยฐาน

ฐานนิยม

68.09

13.90

100.00

0.00

74.00

100.00

72.02

9.08

100.00

0.00

76.00

84.00

70.56

20.26

100.00

0.00

75.00

92.00

จากตารางข้างต้น พบว่า เขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้านเท่ากับ 70.56 (S.D. =
20.26) เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบด้วย ด้านการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 72.02 (S.D. =
9.08) มีนั กเรียนได้คะแนนสู งสุ ด เท่ ากับ 100 คะแนน ด้ านการอ่านออกเสี ยง มีค ะแนนเฉลี่ ยร้อยละเท่ากับ
68.09 (S.D. = 13.90) และมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน อีกทั้ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ เท่ากับ 0.16 และผลจากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.70 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีจำนวนสถานศึกษาที่มีค ะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ จำนวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 และด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.75
สำหรับพัฒ นาการของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้าน เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.24 คิดเป็นร้อยละ 3.28 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.71 คิดเป็น
ร้อยละ 5.76 นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนส่ วนใหญ่ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เ รีย น
(Reading Test: RT) รวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน แบ่งเป็น ด้านการอ่านออก
เสี ย ง และด้ า นการอ่ า นรู้ เรื่ อ ง นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในระดั บ คุ ณ ภาพดี ม าก ทั้ ง 2 ด้ า น
เฉกเช่นเดียวกัน
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12.

ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

จากการดำเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรียน (NT) ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2563 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด เข้าสอบจำนวน
ทั้งสิ้น 176 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 4,014 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติจำนวน 3,636 คน นักเรียนพิเศษ
จำนวน 361 คน และนักเรียนที่เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-in) จำนวน 17 คน มีผลการประเมินดังต่อไปนี้
ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics)
ด้านภาษาไทย
(Thai Language)
รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ำสุด

มัธยฐาน

ฐานนิยม

37.84

18.63

100.00

3.00

33.00

30.00

45.26

17.37

97.00

1.00

44.50

27.00

41.55

32.66

94.50

9.00

38.75

38.00

จากตารางข้างต้น พบว่าเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ
41.55 (S.D. = 32.66) เมื่อพิจารณารายด้าน ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เท่ า กั บ 45.26 (S.D. = 17.37) มี นั ก เรี ย นได้ ค ะแนนสู ง สุ ด เท่ า กั บ 97.00 คะแนน ความสามารถด้ า น
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 37.84 (S.D. = 18.63) และมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100
คะแนน
ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง พบว่า
มีสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.25 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีจำนวน
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
35.80 และความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.11
นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 รวม 2
ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อพิจารณารายด้าน แบ่งเป็น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และความสามารถด้านภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพพอใช้เฉกเช่นเดียวกัน
13. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้น ฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET)
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 นำเสนอผลเป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาใน
สังกัดทั้งสิ้นจำนวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 147 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 83.05 สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,891 คน มีนักเรียนประสงค์เข้ารับ
การทดสอบ จำนวน 2,540 คน คิดเป็นร้อยละ 65.28 ซึ่งจากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมาปรากฏผลดังต่อไปนี้
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเท
ศ
(ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จำนวน คะแนน คะแน น คะแนน คะแนน
ผู้เข้าสอบ เต็ม
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน

2,540

100.00 99.75

7.50

55.14

16.60

55.25

50.75

2,540

100.00 100.00

7.50

40.59

20.44

35.00

30.00

2,540
2,540

100.00 100.00
100.00 96.20

0.00
3.80

30.95
37.83

17.75
14.16

25.00
36.70

25.00
33.55

จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 55.14 รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 40.59 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 37.83 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
30.95 ตามลำดับ พร้อมทั้งมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 13 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 99.75 คะแนน จำนวน 1 คน และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 96.20 คะแนน จำนวน 2 คน
ปีก ารศึก ษา 2563 ระดับ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษามีค ะแนนเฉลี ่ย สูง กว่า คะแนนเฉลี ่ย ระดับประเทศ
จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 147 แห่ง พบว่าจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
กลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.13 เมื่อพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 48 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ ยระดั บประเทศ จำนวน 39 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 26.53 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์
มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.85
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศจำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.45
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สำหรับพัฒนาการของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
คะแนนเฉลี่ ย รวมทุก กลุ่ ม สาระฯ ก็มีพั ฒ นาการเพิ่ มขึ้น กว่าปี การศึ กษาที่ ผ่ านมาเฉกเช่น เดี ยวกัน ปรากฏผล
ดังกราฟ

นอกจากนั้น พบว่าสถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวน ทั้งสิ้น 112 แห่ง คิดเป็น
ร้ อ ยละ 76.19 เมื่ อ พิ จ ารณารายกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พบว่ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาต่ างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 131 แห่ง
คิดเป็น ร้อยละ 89.12 รองลงมา ได้แก่กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.87 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
จำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน
40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.21
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ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาที่
เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 53 แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่มีนักเรียนประสงค์
เข้ารับการทดสอบ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.70 สำหรับนักเรียนที่มี สิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มีจำนวน
ทั้งสิ้น 1,656 คน มีนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 ซึ่งผลจากการ
ดำเนิ น การทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ของระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่ านมา
ปรากฏผลดังต่อไปนี้
มัธยฐาน

ฐานนิยม

50.31

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.49

51.25

52.50

7.50

29.20

9.18

27.50

27.50

0.00
7.00

20.26
27.73

8.79
7.14

20.00
27.60

20.00
25.00

กลุ่มสาระ
การเรีย นรู้

จำนวน
ผู้เข้าสอบ

ค ะ แ น น ค ะแ น น ค ะแ น น ค ะแ น น
เต็ม
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลีย่

ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

766

100.00 88.75

16.25

754

100.00 82.50

766
754

100.00 68.00
100.00 61.00

จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50.31 รองลงมา ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ ย เท่ากับ 29.20 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ ย เท่ากับ 27.73 และกลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ มี คะแนนเฉลี่ ย เท่ ากั บ
20.26 ตามลำดับ สำหรับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
นักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 88.75 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มี
นักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 82.50 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด
เท่ ากั บ 68.00 คะแนน และกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์มี นั ก เรีย นได้ ค ะแนนสู งสุ ด เท่ ากั บ 61.00
คะแนน
ผลจากการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวนทั้ งสิ้ น 38 แห่ ง
พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
2.63 เมื่อพิจารณารายกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.42 กลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ มีจ ำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ ย สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ จำนวน 4 แห่ ง
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 10.53 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 2.63
สำหรับพัฒนาการของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ปรากฏผลดังกราฟ
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นอกจากนั้น พบว่า สถานศึกษาที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 20 แห่ง
คิดเป็ น ร้อยละ 52.63 เมื่อพิจ ารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า ปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 23 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน
17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.74 เฉกเช่นเดียวกัน

ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสถานศึกษาใน
สังกัดเข้าสอบจำนวน 1 แห่ง และมีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งผลจากการดำเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังต่อไปนี้
กลุ่มสาระ
การเรีย นรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

48
48

100.00 58.50
100.00 44.00

15.00
22.00

33.34
32.02

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
11.93
5.30

48

100.00 37.50

12.50

22.50

5.22

21.25

20.00

48
48

100.00 34.38
100.00 50.15

6.25
15.40

18.88
27.43

6.44
6.74

18.75
28.15

21.88
30.50

จำนวน
ผู้เข้าสอบ

ค ะแ น น คะแน น คะแน น คะแน น
เต็ม
สูงสุด
ต่ำสุด
เฉลี่ย

มัธยฐาน

ฐานนิยม

31.75
32.00

19.50
31.00
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จากตารางข้างต้น พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 33.34 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
27.43 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 22.50 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.88 ตามลำดับ สำหรับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 58.50 คะแนน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 50.15 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒ นธรรมมี นั กเรีย นได้ คะแนนสู งสุ ด เท่ ากับ 44.00 คะแนน กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีนั กเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 37.50 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ มี
นักเรียนได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 34.38 คะแนน
สำหรับพัฒนาการของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีคะแนนเฉลี่ ย
รวมทุกกลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ การเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และกลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้น กว่าปีการศึกษาที่ผ่ านมาทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ปรากฏผลดังกราฟ

(ที่มา: 1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 2) รายงาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น (National Test: NT) ชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 ปี การศึ ก ษา 2563 และ 3)
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
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14.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) และความต้องการในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
โอกาส (Opportunities)
จุดแข็ง (Strength)
- โครงสร้ า งทางอุ ต สาหกรรมและการค้ า / - ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ย (Connections)
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย
ทางการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายและจุดเน้นของส่วนกลางที่เอื้อต่อการ - การคมนาคมขนส่ ง และสภาพภู มิ ป ระเทศ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เอื้ อ อำนวยต่ อ การศึ ก ษา และการส่ ง ต่ อ ทาง
- แหล่งเรียนรู้หลากหลาย/เมืองมรดกโลก
การศึกษา
- เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่
- นั กท่ องเที่ย วทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์
หลากหลาย ส่ ง เสริ ม ภาษาต่ า งประเทศ/การ
สื่อสาร และการค้า
จุดอ่อน (Weakness)
อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats)
- ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นระดั บ ชาติ - สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใน
(O-NET/ NT/ RT)
พื้นที่ควบคุม
- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น/ครูไม่ - ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์
ตรงวิชาเอกที่ขาดแคลน
ของผู้เรียน
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ Soft-Skills
- สมรรถนะผู้เรียนด้าน Hard-Skills
- การนิ เทศ กำกั บ และติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ น
ดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนใน
สังกัด
- บทบาทของศึกษานิเทศก์เชิงรุก
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 แห่ง
พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่ส่งเสริมด้านโอกาส (Opportunities) ในการเข้าถึงทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีความหลากหลายมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Threats) สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน มีปัจจัยที่
เป็นจุดอ่อน (Weakness) มากกว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจแนวทางการพัฒนา
คุณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั งกั ด พบว่า โรงเรีย นต้ องการให้ มี ก าร
ขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
3R8C ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคนในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ ได้แก่ ความสามารถ
ด้านการอ่านออก ความสามารถในการเขียน และมีทักษะในการคำนวณ นอกจากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็น
ของโรงเรียนในสังกัด พบว่า ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะที่เป็น Soft-Skills อาทิ การทำงานเป็น Teamwork
และภาวะผู้นำและผู้ตามของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตลอดจนทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น
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ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความคิดเห็น และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
และมีจุดเน้นที่ควรได้รับการส่งเสริมและยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จและเกิด
ประสิ ทธิผ ล โดยควรมีการกำหนดกลยุ ท ธ์ในแผนปฏิ บัติ การประจำปี งบประมาณให้ มี ความครอบคลุ มและ
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการ
สำรวจความคิดเห็น ตลอดจนนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็น
ปัจจัยหลักในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม (ที่มา: ผลการสำรวจ
ความคิ ด เห็ น ตามหนั ง สื อ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑ ที่ ศธ
04093/3985 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564)
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คณะผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ดร.กัลยา มาลัย
ผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1

นางสาวปุ ณ ญอุ ษ า ผดุ ง หมาย
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1

นางสาวรัชดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1

นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1
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ส่วนที่ 2

นโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง

พระราชบั ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งให้ ไว้ ณ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาซึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หมายความว่ า การดำเนิ น การเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง พั ส ดุ โ ดยการซื้ อ จ้ า ง เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือ โดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรื อ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง งานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง ลูกจ้าง
ของหน่ วยงานของรัฐ การรับ ขนในการเดิน ทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่ วยงานของรัฐ งานจ้างที่
ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
ใด และการซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง รื้ อ ถอน หรื อ การกระทำอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั น ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า ของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนี้น
อาคารหมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคานนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้วท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า
หรือสิ่งอืน่ ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่นเครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
สาธารณู ป โภค หมายความว่ า งานอั น เกี่ ย วกั บ การประปา การไฟฟ้ า การสื่ อ สาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ำการขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
งานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
คำปรึกษาหรือแนะนำแก่ห น่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาส ตร์
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่
อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลเพือ่ ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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การบริห ารพั สดุ หมายความว่า การเก็บ การบัน ทึก การเบิกจ่ายการยืม การตรวจสอบ การ
บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่ อใช้ เป็ น ฐานสำหรับ เปรีย บเที ย บราคาที่ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอได้
ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
เงิน งบประมาณ หมายความว่ า เงิน งบประมาณตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยงบประมาณรายจ่ า ย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ ได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่ นดิน ตามกฎหมาย และเงิน ภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วน
ท้องถิ่น มีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณ องค์ก ารมหาชน องค์ กรอิส ระ องค์ กรตามรัฐ ธรรมนู ญ
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรื อในกำกับของรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ส่วนที่ 5 ข้อ 11 กำหนดไว้ว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบ
วงเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช้ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ มี อ ำนาจในการพิ จ ารณา
งบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เสนอหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐเพื่ อขอความเห็ น ชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้ ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หัวหน้าเจ้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่งหากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนกาจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในโครงการนั้นได้
การจั ดทำแผนการจัดซื้อจั ดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน ต่อไปนี้
1.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท
2. กรมบัญชีกลางกำหนดให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินต่อไปนี้
2.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 500,000 บาท
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาตั้งแต่ 500,000 บาท
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงขอกำหนดวงเงิน ดังนี้
1.ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
2.ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาตั้งแต่ 500,000 บาท
โดยให้ใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ดังแนบ
3.ขั้นตอนในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
3.1เมื่ อ ส่ ว นงานได้ รั บ ความเห็ น ชอบวงเงิน งบประมาณที่ จ ะใช้ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3.2 โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปี และให้สำเนาส่งฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สินไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากฝ่ายการคลังและทรัพย์สินต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัด
จ้างในภาพรวมเพื่อรายงานให้ ส ำนั กงานตรวจเงินแผ่ นดิน ทราบภายในวันที่ 15 ตุล าคมของทุ กปี และเพื่ อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานโดยเปิดเผย (เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมิน ITA)
3.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอำนาจให้ความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement: e-GP)
หมายเหตุ หากส่วนงานไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้

20

4. หลั งจากส่ ว นงานได้ ป ระกาศเผยแพร่แ ผนการจัด ซื้ อจั ดจ้ างประจำปี แ ล้ ว ให้ ส่ ว นงานรีบ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
5. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ
รายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหั วหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนฯ ดังกล่าวใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบั ญชีกลาง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government
Procurement : e-GP) และเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานโดยเปิดเผยอีกครั้ง
เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยสร้างความเชื่อมมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการ
ดำเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ โ ปร่ ง ใสเป็ น ธรรมและตรวจสอบได้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ยั่งยืนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้
1. จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ
ราคาและการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2.จัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบคู่ค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน เปิดเผยและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคู่ค้า
3. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดรวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกิจการที่ดี
4. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและธรรมาภิ บ าล หรื อ การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Environmental,Social and
Governance :ESG) รวมถึงการกำกับดูแลคู่ค้าให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติคู่ค้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
5.บริหารจัดการองค์ความรู้ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมทั้งผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศขอ งสำนั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ าป ระถม ศึ กษ าพ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ยา เขต 1
ทั้ ง นี้ กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบาย และกรอบการบริหาร
จัดการการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 อย่างเคร่งครัด
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รายงานสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี 2564

ส่วนที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ได้ทำการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างซ่อมแซม และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ สรุปได้ดังตารางที่ 1 และแผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ของปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ร้อยละ วงเงินงบประมาณ จำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ
(เรื่อง)
300

99.34 6,563,183.56

6,563,183.56

54.23

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)

2

0.66

5,539,800.00

5,522,800.00

45.63

ภาพรวม

302

100

12,102,986.56

12,085,983.56

99.86
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เมื่อจำแนกการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน
2564) ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การซื้อ การจ้างก่อสร้าง การจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ การเช่า
การจ้างที่ปรึกษา พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ส่วนใหญ่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จำนวน 300 เรื่อง คิดเป็นร้อย 99.34 ของจำนวนรายการทั้งหมด
ส่วนวิธีที่รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของ
จำนวนรายการทั้งหมด สาเหตุของการจัดซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ที่มีจำนวนเรื่องน้อย
เพราะเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จัดซื้อแบบรวมซื้อ (ดัง
แผนภาพที่ ๑)
แผนภาพที่ 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 2 เรื่อง 0.66%

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีเฉพาะเจาะจง
300 เรื่อง 99.34%
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เมื่อพิจารณามูลค่าที่จัดหาวิธีที่มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยมีมูลค่าที่จัดซื้อจัดจ้าง 6,563,186.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.23 ของวงเงินงบประมาณในการจัด
หารทั้งหมด อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างสามารถแสดงผลการประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณ (ดังแผนภาพที่ 2)
แผนภาพที่ 2

มูลค่าการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ 2564
จาแนกตามมูลค่าการจัดซือ้ จัดจ้าง
มูลค่าทีป่ ระหยัดได้ 17,000.00

(0.14%)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5,522,800.00 (45.63%)

วิธีเฉพาะเจาะจง
6,563,186.56 (54.23%)

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

มูลค่าทีป่ ระหยัดได้
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ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุ
1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แต่จัดทำขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไม่ชัดเจน
3. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเท่าที่ควร ในขั้นตอน และระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้าง
รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ และหลุดบ่อย ทำให้ใช้เวลานานใน
การกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. มีการกำหนดมาตรการในการดำเนินการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง
เพื่อให้ยึดถือปฏิบั ติ เช่นแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อพัส ดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาวิธีการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการใช้เวลาในการดำเนินงาน
6. การจัดทำร่าง TOR และการจัดทำราคากลาง ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคทั้งในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา
7. เกิดปัญหาและอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะกรณีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาหลายรายการไม่
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและแผนงาน
7. การจัดสรรและการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานได้
8. การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ผลดีคือมีการ
แข่งขันด้านราคาทำให้ได้ผู้ชนะในราคาต่ำ ประหยัดงบประมาณ แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ได้ของไม่ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริง และการส่งมอบพัสดุไม่เป็นตามกำหนดเวลามีความล่าช้า เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ
ตามสั ญ ญามี จ ำนวนมาก ส่ ง ผลทำให้ ผ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
9. ความร่วมมือของบุคลากรที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างได้รับความร่วมมือที่น้อย และคณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรตรวจสอบและจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุ ให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดทำแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ และ
ต้องนำระยะเวลาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีมาใช้ประกอบการจัดทำแผนด้วยทุกเรื่อง ตลอดจนต้องมีการ
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ติดตามตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และอาจต้องประเมินระยะเวลาที่เกิดจากปัญหาอุปสรรค
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้บรรจุไว้ในแผนด้วย
3. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และได้รับการอบรมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตาม
หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการซักซ่อมความเข้าใจให้หน่วยงานผู้
ได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างของเขตงาน (TOR) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ดำเนินการ
จัดทำอย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นไปตามกฎหมาย และหนังสือแจ้งเวียน
จากกรมบัญชีกลาง
5. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรสร้างความ
เข้าใจในอำนาจหน้าที่ และจัดหาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
6. สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมอบให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ทำให้โรงเรียนกำหนดความต้องการและสามารถเลือกซื้อครุภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพมากกว่า และมี
ครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทันเวลา และยังส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุ ป ผลการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งหรื อการจั ดหาพั สดุ ร ายเดื อน แสดงผลการจั ดซื้ อจั ด จ้า งของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
1. เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
2. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
3. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
4. เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
5. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
6. เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
7. เดือนเมษายน พ.ศ.2564
8. เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
9. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
10. เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
11. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
12. เดือนกันยายน พ.ศ.2564

จำนวน
0 เรื่อง
จำนวน
47 เรื่อง
จำนวน
18 เรื่อง
จำนวน
12 เรื่อง
จำนวน
21 เรื่อง
จำนวน
21 เรื่อง
จำนวน
13 เรื่อง
จำนวน
22 เรื่อง
จำนวน
17 เรื่อง
จำนวน
18 เรื่อง
จำนวน
39 เรื่อง
จำนวน
72 เรื่อง
รวม
302 เรื่อง
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คณะทำงาน
1. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
2. นางวิมล
3. นางบุญสม

สุขวัจนี
มีกุศล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

