
 

                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่     วันที ่  1  ตุลาคม  2564 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
   
  ข้าพเจ้านายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนตามโครงการ 
กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 104 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
666,043.46 บาท โดยด าเนินการจัดซื้อ 73 รายการ เป็นเงิน 419,502.46 บาท และจัดจ้าง จ านวน 31 
รายการ เป็นเงิน 246,541.00 บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
          
          

                                                              
                                                                         (นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์)  
                                               ต าแหน่ง คร ู
 
        -ทราบ 

          
                     (นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง) 
                                                                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
        วันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (รอบ ๑๒ เดือน) โดยมีราย 
ระเอียดดังนี้ 
  ๑.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยโรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และรายงาน
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จึง จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือน าผลที่ได้จากการ รายงานไป ปรับใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่า เกิดผลประโยชน ์สูงสุดต่อ
หน่วยงานต่อไป ทั้งยังเป็นการด าเนินการสอดให้สอดคล้องกับการติดตามการประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใส
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนด ส่วน
ราชการมีการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ ๒๕๖4 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้
จัดสรรเงิน งบประมาณอุดหนุนรายหัวเป็นเงิน 841,800 บาท อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 165,310 บาท 
รวมมีเงิน ในการบริหารงานตามแผนปฏิบัติ ๒๕๖4 ทั้งสิ้น 1,007,110 บาท  
 ตารางสรุปการรับ จ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย  
ที ่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย 
1 เงินอุดหนุนรายหัว 841,800  
2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 165,310  
3 ค่าสาธารณูปโภค  81,049.06 
4 จัดจ้าง  246,541.00 
5 จัดซื้อ  419,502.46 
 
 ซึ่งงบด าเนินการ บริหารส านักงาน โครงการ กิจกรรม ค่าใช้สอยและวัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 มี 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 104 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 666,043.46 บาท ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 81,049.06
บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 747,092.52 บาท มีงบประมาณ เหลือจ่าย เป็นเงิน 260,017.48 บาท ซึ่งโรงเรียน
สมเสม็ดวิทยา ได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฏกระทรวง หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง โดยวิธีการจัดหารายละเอียด ดังนี้  
๒. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง        รายการ งบประมาณก่อหนี้

ผูกพัน(บาท) 
     เปอร์เซ็นต ์     การจัดล าดับ 

วิธีคัดเลือก 0 0 0 2 
วิธีเฉพาะเจาะจง 104 666,043.46 100 1 
รวมทั้งสิ้น 104 666,043.46 100  
 
 จากข้อมลูตารางที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง รวม 
104 รายการ งบประมาณท่ีก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 666,043.46บาท  
 ๒.๑ ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประเด็น 
ปัญหาและข้อจ ากัดท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4
มีดังต่อไปนี้  



  (๑) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบด าเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้น
ไปจะต้องด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ EGP การก าหนดวงเงินเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ใน ระบบ 
EGP และใบสั่งซื้อสั่งจ้างตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท เป็นการเพ่ิมภาระงานก่อให้เกิดความล่าช้า  
  (๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่สามารถด าเนินการประกาศ ร่าง
ใน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ EGP ตามแผนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E- bidding ได้ทันที เนื่องจากต้อง 
แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาอ้างอิง 
   (๓) เนื่องจากโรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ท างานพัสดุโดยเฉพาะและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบมี จ านวน
น้อย ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความช านาญต่องานและต้องปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก จึงท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความผิดพลาดต่องานเป็น อย่างมาก  
 ๒.๒ ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
4 จากการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อจ ากัดการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สามารถน ามาก าหนด 
แนวทางเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างปีงบประมาณ 
ต่อไปดังนี้  
 ๑. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานการเงินพัสดุโดยเฉพาะ เพื่อให้การ 
บริหารงานไปในทางท่ีถูกต้อง          


