
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ท่ี...................................................................วันท่ี 10 ตุลาคม 2563 

เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 

_______________________________________________________________________________ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

  ตามท่ีฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น 

  ในการนี้ฝ่ายงานพัสดุโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ขอรายงานผลการจัดซื้อ 

จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

กราฟแสดงจ านวนเร่ืองจ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ตาราง 1 แสดงร้อยละของจ านวนเร่ืองจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน(เร่ือง) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง(จัดซื้อ) 104 52.27 
2. วิธีเฉพาะเจาะจง(จัดจ้าง) 95 47.73 

รวม 199 100 
 

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานพัสดุโรงเรียนวัดธรรมศาลา  

(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 199 เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงสูงท่ีสุด 

คือ 104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.27 รองลงมาคือวิธีการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง คือ 95 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
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กราฟแสดงจ านวนเร่ืองที่จัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกเป็นรายเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ตาราง 2 แสดงจ านวนเร่ืองการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง(จัดซื้อ) เฉพาะเจาะจง(จัดจ้าง) 

ต.ค.62 1 2 3 
พ.ย.62 16 11 27 
ธ.ค.62 19 13 32 
ม.ค.63 8 6 14 
ก.พ.63 18 26 44 
มี.ค.63 12 14 26 
เม.ย.63 3 3 6 
พ.ค.63 0 0 0 
มิ.ย.63 4 5 9 
ก.ค.63 4 6 10 
ส.ค.63 3 2 5 
ก.ย.63 16 7 23 

รวม(เรื่อง) 104 95 199 
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เดือน เฉพำะเจำะจง(จดัซือ้) เดือน เฉพำะเจำะจง(จดัจำ้ง)



กราฟแสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
 

ตาราง 3 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง เงินงบประมาณ(บาท) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง(จัดซื้อ) 876,105.30 34.35 
2. วิธีเฉพาะเจาะจง(จัดจ้าง) 1,674,301.53 65.65 

รวม 2,550,406.83 100 
  จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานพัสดุ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 

(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) มีการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างท้ังส้ิน 2,550,406.83 พบว่างบประมาณในการ

จัดซื้อจัดจ้างท่ีสูงท่ีสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง(จัดซื้อ) เป็นเงิน 876,105.30 คิดเป็นร้อยละ 34.35 รองลงมาคือวิธี

เฉพาะเจาะจง (จัดจ้าง)เป็นเงิน 1,674,301.53 คิดเป็นร้อยละ 65.65 โดยมีรายละเอียดงบประมาณจัดซื้อจัด

จ้างจ าแนกตามรายเดือนดังนี้ 

กราฟแสดงจ านวนงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ตาราง 4 แสดงจ านวนงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกเป็นรายเดือน 

 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม(บาท) 
เฉพาะเจาะจง(จัดซื้อ) เฉพาะเจาะจง(จัดจ้าง) 

ต.ค.62 6,200.00 92,768.00 98,968.00 
พ.ย.62 232,227.00 244,680.00 476,907.00 
ธ.ค.62 246,899.50 243,425.00 490,324.50 
ม.ค.63 42,396.30 210,336.76 252,733.06 
ก.พ.63 90,886.00 479,975.09 570,861.09 
มี.ค.63 88,991.00 173,983.68 262,974.68 
เม.ย.63 7,360.00 17,224.00 24,584.00 
พ.ค.63 - - - 
มิ.ย.63 17,445.00 55,031.00 72,476.00 
ก.ค.63 24,940.00 84,818.00 109,758.00 
ส.ค.63 57,457.00 16,650.00 74,107.00 
ก.ย.63 61,303.50 55,410.00 116,713.50 

รวม(บาท) 876,105.30 1,674,301.53 2,550,406.83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปัญหาจาก ผู้ ท่ี เกี่ ยวข้อง ในงานจัดซื้ อ จัดจ้างยั งขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับร ะเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้การด าเนินการบาง

ขั้นตอนล่าช้า 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สุจริต 

โปร่งใส  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

(ลงช่ือ)    เจ้าหน้าท่ี 

(นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก) 

ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 

 

(ลงช่ือ)    หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

(นางสาวเสาวณี  แก้วนิตย์) 

ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 

 

 ทราบ/เห็นควรปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

(ลงช่ือ)     

(นายสุนัย  ทองนวล) 

    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 

 


