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รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ผลการ

ดำเนินงาน 

    2565 2564    ต.ค.64 ซื้อชุดตรวจ COVID-1๙ เฉพาะเจาะจง 800 ดำเนินการแล้ว 
2565 2564 ต.ค.64 ซื้อเฌอร่าบอร์ด 4 มม. เฉพาะเจาะจง 355.24 ดำเนินการแล้ว 
2565 2564 ต.ค.64 ซื้อฟิวเจอร์บอร์ด เฉพาะเจาะจง 1,200 ดำเนินการแล้ว 
2565 2564 ต.ค.64 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง 
เฉพาะเจาะจง 5,745.9 ดำเนินการแล้ว 

2565 2564 พ.ย.64 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 

เฉพาะเจาะจง 8925 ดำเนินการแล้ว 

2565 2564 พ.ย.64 ซื้อฟิวเจอร์บอร์ด เฉพาะเจาะจง 1,200 ดำเนินการแล้ว 
    2565 2564 พ.ย.64 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 

เฉพาะเจาะจง 57,813 ดำเนินการแล้ว 

    2565 2564 พ.ย.64 จ้างก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

e-bidding 184,000 ดำเนินการแล้ว 

    2565 2564 พ.ย.64 ค่าจัดส่งไปรษณีย์ เฉพาะเจาะจง 211 ดำเนินการแล้ว 
    2565 2564 ธ.ค.64 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง 
เฉพาะเจาะจง 3,830.6 ดำเนินการแล้ว 

    2565 2565 ม.ค.65 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

เฉพาะเจาะจง 43,260 ดำเนินการแล้ว 
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    2565 2565 ม.ค.65 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน
พฤศจิกายน 2564 - 
มกราคม 2565 

เฉพาะเจาะจง 187,148.24 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 ม.ค.65 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6 

เฉพาะเจาะจง 66,738 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 ก.พ.65 จ้างซ่อมแอร์รถตู้โรงเรียน เฉพาะเจาะจง 700 ดำเนินการแล้ว 
2565 2565 ก.พ.65 ซื้อน้ำยาเดตตอลไฮยีน มัลติ

ยูสดิส 
เฉพาะเจาะจง 1,160 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 ก.พ.65 ซื้อ สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 43,509 ดำเนินการแล้ว 
2565 2565 ก.พ.65 ซื้อกรอบรูป เฉพาะเจาะจง 720 ดำเนินการแล้ว 
2565 2565 ก.พ.65 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6 

เฉพาะเจาะจง 26,649 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 มี.ค.65 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 

เฉพาะเจาะจง 205,259.36 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 มี.ค.65 ต่อประกันภัยรถยนต์บังคับ 
(พ.ร.บ.) 

เฉพาะเจาะจง     1,182 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 มี.ค.65 จ้างทำป้ายไวนิล (งาน
ราชการ) 

เฉพาะเจาะจง 450 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 มี.ค.65 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

เฉพาะเจาะจง 3,830.6 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 เม.ย.65 จ้างทำอาหารกลางและ
เครื่องดื่ม (วุฒิบัตร) 

เฉพาะเจาะจง 2,200 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 เม.ย.65 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 
2 ชั้น 50 ที่นั่ง (วุฒิบัตร) 
 

เฉพาะเจาะจง 9,300 ดำเนินการแล้ว 
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2565 2565 เม.ย.65 ซื้อหนังสือเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-6 

เฉพาะเจาะจง 9,460 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 เม.ย.65 ซื้อหนังสือเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

เฉพาะเจาะจง 50,993.6 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 เม.ย.65 ซื้อหนังสือเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

เฉพาะเจาะจง 58,874 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 เม.ย.65 ซื้อหนังสือเรียนชั้นอนุบาล 
๑-๓ 

เฉพาะเจาะจง 43,171.2 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 เม.ย.65 ซื้อหนังสือเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปี
การศึกษา๒๕๖๕ 

เฉพาะเจาะจง 74,218.4 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 เม.ย.65 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

เฉพาะเจาะจง 5,745.9 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 พ.ค.65 ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิ เฉพาะเจาะจง 1,100 ดำเนินการแล้ว 
2565 2565 พ.ค.65 ซื้อ สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ 

(ระดับชั้นอนุบาล) 
เฉพาะเจาะจง 28,882 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 พ.ค.65 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6 

เฉพาะเจาะจง 73,710 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 พ.ค.65 ซื้อสมุดรายงานประจำตัว
สมุดบันทึกพัฒนาการและ
แบบบันทึกพัฒนาการ
ระดับชั้นปฐมวัย 

เฉพาะเจาะจง 7,280.28 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 พ.ค.65 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6เดือน
มิถุนายน 2565 
 

เฉพาะเจาะจง 198,240 ดำเนินการแล้ว 
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2565 2565 พ.ค.65 ซื้อ สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 
อนุบาล 

เฉพาะเจาะจง 32,990 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 พ.ค.65 ซื้อ สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

เฉพาะเจาะจง 32,800 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 มิ.ย.65 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน
มิถุนายน 2565 

เฉพาะเจาะจง 33,702.76 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 มิ.ย.65 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน
กรกฎาคม 2565 

เฉพาะเจาะจง 41,480.32 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 มิ.ย.65 ซื้อหลอดไฟ LED เฉพาะเจาะจง 595 ดำเนินการแล้ว 
2565 2565 มิ.ย.65 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6เดือน
กรกฎาคม 2565 

เฉพาะเจาะจง 115,836 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 ก.ค.65 จ้างทำไวนิลตกแต่งบูธใน
งานนิทรรศการ ประจำปี 
2565 

เฉพาะเจาะจง 3,424 ดำเนินการแล้ว 

2565 2565 ก.ค.65 จ้างอาหารกลางวัน นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6เดือน
กรกฎาคม 2565 

เฉพาะเจาะจง 7,276 ดำเนินการแล้ว 

             

 

           


