
                                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่ .....................                                                 วันที่   10  ตุลาคม   2561 

เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 ตามท่ี ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงานเป็นรายเดือน ซึ่งแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปตามเสนอไปแล้วนั้น 

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตาม
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายในภาพรวมของโรงเรียนและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางปรับปรุงพฒันา แนบท้ายตามเสนอ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้สาธารณะชนได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
 
 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
1.   ทราบ 

       2.   เห็นชอบ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
 
 
 
 
 
 



รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  จากการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
           โดยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ประกอบด้วยผล  
การวิเคราะห์เชิงประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการด าเนินการในภาพรวม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งส้ินจ านวน 

29 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
6,134,780  บาท จ านวนเงินท่ีจัดซื้อจัดจ้าง  4,667,080  บาท ประหยัดงบประมาณ  1,467,700  บาท คิด
เป็นร้อยละ 23.92 

 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2,888,000

1,779,080

ผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

1. วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ ผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ
การประหยัด จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน จ านวนเงินที่

จัดซ้ือจัดจ้าง 
ผลต่าง 

1. วิธีตกลงราคา - - - - - 
2. วิธีสอบราคา - - - - - 
3. วิธีคัดเลือก - - - - - 
4. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 3,987,700 2,888,000 1,099,700 0.28 
5. วิธีเฉพาะเจาะจง 28 2,147,080 1,779,080 368,000 0.17 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 6,134,780 4,667,080 1,467,700 23.92 



 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนบุาลคลองหาด ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งส้ินจ านวน 
29 โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีโครงการจ านวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 28 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.55 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็น    
ร้อยละ 3.45 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

3%

วิธีเฉพาะเจาะจง
97%

ผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีตกลงราคา - - 
2. วิธีสอบราคา - - 
3. วิธีคัดเลือก - - 
4. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 3.45 
5. วิธีเฉพาะเจาะจง 28 96.55 

รวม 29 100 



3. ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

62%

วิธีเฉพาะเจาะจง
38%

ผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีตกลงราคา - - 
2. วิธีสอบราคา - - 
3. วิธีคัดเลือก - - 
4. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,888,000 61.88 
5. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,779,080 38.12 

รวม 4,667,080 100 



4. ปัญหา อุปสรรคข้อจ ากัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
      งานบริหารงบประมาณ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการซื้อจัด
จ้างขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปดังนี้ 
       ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น พรบ.ระเบียบ และกฎกระทรวงใหม่
ท่ีหน่วยงานรัฐต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องศึกษาและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรฐั 

5. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบ และ 

กฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 
 
 

 
ลงช่ือ................................................ 
 ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 
 

ลงช่ือ............................................     
    ( นางอัญญาณา  โสดาราม ) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................                                ลงช่ือ................................................ 
     ( นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง )                                          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 


