
 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
ที่.............................................................วันที่  7  ตุลาคม  2563                                                        
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
  ตามท่ี ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 นั้น 
  ในการนี้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุ  ขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 

ตาราง 1    แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 196 100 

2.วิธีการคัดเลือก - - 
3.วิธีประกาศเชิญชวน - - 
 

จากตาราง 1  จะเห็นได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุ  ใช้วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น  196 รายการ  พบว่า วิธีการจัดซ้อจัดจ้างทั้งหมดคือ  วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  196
รายการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

ตาราง  2   แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

เดือน วิธีการจัดซ้อจัดจ้าง รวม 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวน 

ตุลาคม  2561 1 - - 1 
พฤศจิกายน  2561 12 - - 12 

ธันวาคม  2561 7 - - 7 

มกราคม  2562 6 - - 6 
กุมภาพันธ์  2562 5 - - 5 

มีนาคม  2562 3 - - 3 

เมษายน  2562 0 - - 0 
พฤษภาคม  2562 6 - - 6 

มิถุนายน  2562 24 - - 24 

 



กรกฎาคม  2562 48 - - 48 

สิงหาคม  2562 52 - - 52 
กันยายน  2562 39 - - 39 

รวม 196 - - 196 

 
ตาราง 3  แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 520,780 100 

รวม 520,780 100 

 
 จากตาราง 3  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุ  มีการ
ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น    520,780  บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  พบว่า  
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 520,780  บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ด
ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  คิดเป็น  ร้อยละ 100  โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  จ าแนกตามราย
เดือน  ดังนี้ 
ตาราง  4  แสดงจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

รวม 
เฉพาะเจาะจง 

ตุลาคม  2561 10,000 10,000 

พฤศจิกายน  2561 44,333 44,333 
ธันวาคม  2561 78,280 78,280 

มกราคม  2562 19,788 19,788 

กุมภาพันธ์  2562 29,260 29,260 
มีนาคม  2562 1,425 1,425 

เมษายน  2562 0 0 

พฤษภาคม  2562 20,680 20,680 
มิถุนายน  2562 37,920 37,920 

กรกฎาคม  2562 111,747 111,747 

สิงหาคม  2562 100,689 100,689 
กันยายน  2562 66,658 66,658 

รวม 520,780 520,780 
 



ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.  การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563  พบว่า  มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
2. ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนด้านพัสดุ 

 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้อจัดจ้าง 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้มีการจัดกิจกรรม  ประชุม   
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย
ความคุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 

                                                                           ลงชื่อ.......................................... 
                                                                               (นางสุมาลี  บุญเลิง) 

                                                                              เจ้าหน้าที่ 
 

                                                                           ลงชื่อ.......................................... 
                                                                               (นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น) 

                                                                              หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

- ทราบ 
 

                                                                           ลงชื่อ.......................................... 
                                                                               (นางประกันเล็ก  โพธิชัย) 

                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 

 

 


