
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             บันทึกข้อความ 

                        
ส่วนราชการ...............................โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)................................................... 
ที.่..................................................วันที่............๒ สิงหาคม ๒๕๖๕............................................................ 
เรื่อง     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔..................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
  ตามท่ี งานพัสดุ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
งานพัสดุ ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ รายการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๒,๐๓๖.๖๔ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นสองพันสามสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

จ้าง ซ้ือ พ.ศ. งบประมาณ เลขท่ีโครงการ หมายเหตุ

ปีงบประมาณ   2564

จ.01 2564 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันภาคเรียนท่ี 2/2563 (เฉพาะเจาะจง) 480,000.00  1 2564

จ.02 2564 จ้างติดต้ังฉากก้ันห้องประชุม 23,250.00    2 2564

ซ.01 2564 ซ้ือพัสดุส านักงาน 99,630.00    3 2564

ซ.02 2564 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอนลูกเสือ 13,760.00    4 2564

จ.03 2564 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศน านักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ สระบุรี 30,000.00    5 2564

ซ.03 2564 ซ้ืออุปกรณืกีฬาจากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (ท้องฟ้าจ าลอง) 20,602.00    6 2564

ซ.04 2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับท าความสะอาด 6,378.00      7 2564

จ.04 2564 ปรับปรุงพ้ืนบันได และระเบียงอาคารพระครูพิทักษ์ถาวรคุณ 766,100.00  8 2564

ซ.05 2564 ซ้ือวัสดุการศึกษาจากศึกษาภัณฑ์ ท้องฟ้าจ าลอง 8,229.00      9 2564

ซ.06 2564 ซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จ านวน ๑ ชุด 71,240.00    10 2564

จ.05 2564 จ้างติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 18,270.00    11 2564

จ.06 2564 จ้างติดต้ังตาข่ายอาคารเรียน 30,000.00    12 2564

ซ.07 2564 ซ้ือวัสดุท าความสะอาด 11,000.00    13 2564

ซ.08 2564 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง (ร้านวัฒนกิจ) 9,945.65      17 2564

ซ.09 2564 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง (ร้านเม้ง เฮง ฮวด) 5,895.70      15 2564

ซ.10 2564 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง (ร้านสินสุรีย์) 7,201.10      16 2564

จ.07 2564 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันภาคเรียนท่ี 2/2563  1 กุมภาพันธ์ ถึง 9 เมษายน 463,680.00  18/2564

จ.08 2564 จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ตามโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 96,000.00    19/2564

จ.09 จ้างซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง(ติดมุ้งลวด) 24,900.00    

ซ.11 2564 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา 8,640.25      21/2564

ซ.12 2564 ซ้ืออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนท่ี2/2563 437,653.64  22/2564

จ.10 2564 จ้างติดต้ังเคาน์เตอร์อลูมิเนียม 46,900.00    23/2564

ซ.13 2564 ซ้ือกล้องถ่ายรูป 39,900.00    24/2564

เบิกงบปรับปรุงพ้ืนบันได และระเบียงอาคารพระครูพิทักษ์ถาวรคุณ 686,000.00  25/2564

ซ.14 2564 ซ้ือเคร่ืองสะแกนใบหน้า 10,593.00    26/2564

ซ.15 2564 ซ้ือวัสดุการศึกษาจากศึกษาภัณฑ์ ท้องฟ้าจ าลอง 90,186.30    27/2564

ช.01 2564 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 5,136.00      28/2564

ช.02 2564 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 7,704.00 29/2564

ซ.16 2564 ซ้ือเจลแอลกอฮออล์ล้างมือชนิดน้ า 6,420.00      30/2564

ซ.18 2564 ซ้ือประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ 119,860 31 2564

ซ.19 2564 ซ้ือหนังสือเรียนระดับประถม บริษัท พัฒนาวิชาการไทย อินเตอร์เนช่ันแนล (พว.) จ ากัด 63,037 32 2564

ซ.20 2564 ซ้ือบัญชีเรียกช่ือนักเรียน บริษัท พัฒนาวิชาการไทย อินเตอร์เนช่ันแนล (พว.) จ ากัด 2,855.00      33 2564

ซ.21 2564 ซ้ือหนังสือเรียนระดับประถม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัดิการและสวัดิภาพครู องค์การค้าของ สกสค.132,377.00  34 2564

ซ.22 2564 ซ้ือหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด 67,842.40    35 2564

ซ.23 2564 ซ้ือแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา  บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด 15,009.60    36 2564

ซ.24 2564 ซ้ือหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช (วพ) จ ากัด 45,876.00    37 2564

ซ.25 2564 ซ้ือหนังสือเรียนระดับช้ันอนุบาล บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช (วพ) จ ากัด 20,054.00    

ซ.26 2564 ซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล จ านวน 8 รายการ จากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (ท้องฟ้าจ าลอง) 29,440.00    39/2564

ซ.27 2564 ซ้ือวัสดุการศึกษาจากศึกษาภัณฑ์ ท้องฟ้าจ าลอง 20,471.00    40/2564

ค าส่ังท่ี

20/2564

38/2564



 

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ประสบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 ๑. การจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และเกิดข้อผิดพลาดในการ

ดำเนินงานได้ 

 ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเท่าที่ควร ในขั้นตอนและระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน 

 ๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ และหลุดบ่อย ทำให้ใช้เวลานานในกรอก

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรตรวจสอบและจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ  

ให้ชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๒. ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำขอบเขตงาน 

หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
  
    ลงชื่อ................................................... 
      (นางสาวภคนันท์รัตน์  สมบัติวงค์) 
             เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
    ลงชื่อ................................................... 
            (นางสาววรรณี  กันจะนะ)     
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
    ลงชื่อ.................................................. 

           (นายชัยวุฒ ิ พิชญบุตร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

 


