
 
  



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ที่      ศธ 04024.107/        วันที่  1  ตุลาคม  2564 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  
  ตามท่ี  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  นั้น 
  ในการนี้  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 ดังนี ้

ตาราง 1 
แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 70 98.59 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 1.41 

รวม 71 100 
จากตารางท่ี  1  จะเห็นได้ว่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุได้ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิน  71  เรื่อง  พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีท้ังหมด  2  วิธี  คือ  วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  70  เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ  98.59  และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  1  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  1.41   

ตาราง  2 
แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

เดือน วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง รวม 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ต.ค. 2563 5 - 5 
พ.ย. 2563 5 - 5 
ธ.ค. 2563 12 - 12 
ม.ค. 2564 8 1 9 
ก.พ. 2564 11 - 11 
มี.ค. 2564 12 - 12 
เม.ย. 2564 - - - 
พ.ค. 2564 1 - 1 
มิ.ย. 2564 6 - 6 
ก.ค. 2564 5 - 5 
ส.ค. 2564 4 - 4 
ก.ย. 2564 1 - 1 
รวม (เร่ือง) 70 1 71 



กราฟแสดงจ านวนโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

 
 

ตาราง  3 
แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 414,538 31.58 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 898,000 68.42 

รวม 1,312,538 100 
 

 จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริหารงบประมาณพัสดุมีการใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างท้ังสิน  1,312,538 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)  พบว่า
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  2  วิธี  คือ  วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน  414,538 บาท  
(ส่ีแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ  31.58  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน  
898,000 บาท  (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามราย
เดือน  ดังนี้ 
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ตาราง 4 
แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

เดือน วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง รวม 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ตุลาคม 2563 42,558 - 42,558 
พฤศจิกายน  2563 14,770 - 14,770 

ธันวาคม 2563 57,384 - 57,384 
มกราคม 2564 16,874 898,000 914,874 

กุมภาพันธ์ 2564 50,612 - 50,612 
มีนาคม 2564 135,963  135,963 
เมษายน 2564 - - - 

พฤษภาคม 2564 40,200 - 40,200 
มิถุนายน 2564 19,440 - 19,440 
กรกฎาคม 2564 17,332 - 17,332 
สิงหาคม 2564 17,105 - 17,105 
กันยายน 2564 2,300  2,300 

รวม (เร่ือง) 414,538 898,000 1,312,538 

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่า
มีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างท่ีก าหนดไว้โดยการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  ได้มีการท าทะเบียนคุมการใช้เงินโครงการ
และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการให้เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย
ความคุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางการ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้แจ้งผลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ข้อมูลในการด าเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

                                                                                 
(นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน) 
         เจ้าหน้าท่ี      เจ้าหน้าท่ี 

                                                                                        
(นางสาวรุ่งรวี   รอดมณี)              (นายยุทธนา  หงสไกร) 
     หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 


