
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบวรมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดบวรมงคล 
ที่             / ๒๕๖๔               วันที ่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ กาจจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 

      ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบวรมงคลได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จึงได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาประกอบการบริหารและตัดสินใจในการบริหาร งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2565 ต่อไป  

  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
               ลงชื่อ.........................................ผู้มอบ 
            (นายต้นไผ่ ฤทธิธรรม  ) 
                            คร ูคศ.1  
 
 
             ลงชื่อ 
              (นายชาตรี จินดามณี  ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการด าเนินงานของภาครัฐ (Intergrity 

and Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงผลพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางท่ี 1แสดงร้อยล่ะของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 116 100 
2.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 
3.วิธีคัดเลือก 0 0 

รวม 116 100 
  

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน
วัดบวรมงคล ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 116 เรื่อง พบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ทั้ง 116 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

  



ตาราง 2 แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง E-bidding คัดเลือก 

ต.ค. 63 13 - - 13 
พ.ย. 63 18 - - 18 
ธ.ค. 63 9 - - 9 
ม.ค. 64 6 - - 6 
ก.พ. 64 14 - - 14 
มี.ค. 64 8 - - 8 
เม.ย. 64 9 - - 9 
พ.ค. 64 11 - - 11 
มิ.ย. 64 11 - - 11 
ก.ค. 64 3 - - 3 
ส.ค. 64 5 - - 5 
ก.ย. 64 10 - - 10 

รวม (เรื่อง) 117   117 
 

กราฟแสดงจ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตาราง 3 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1.วิธีเลือกเฉพาะเจาะจง 2,856,181.00 100 
2.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 
3.วิธีคดัเลือก 0 0 

รวม 2,856,181.00 100 
 จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดบวรมงคลใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 2,856,181.00 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1.ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
คณะกรรมการจัดท าร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พรบ.
การซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

 2.ทั้งเจ้าหน้าพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้มีความรู้โดยตรงในด้านนี้ และมี
ประสบการณ์ท างานในด้านนี้ไม่มาก จึงเกิดความล่าช้าในบางโครงการที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

 3.การส่งเอกสารการขอซื้อขอจ้างที่ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การควบคุมทะเบียนรายงานขอซื้อ
ขอจ้างไม่เรียงล าดับก่อนหลังตามแนวปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1.จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของโรงเรียนวัดบวรมงคลมีประสิทธิภาพและส าเร็จภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฏหมายก าหนด 

  



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและจะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป 

 

 

(นางสาวจุฑามาศ มั่งมี) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

(นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

(นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 

 

(นายชาตรี จินดามณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 

 


