
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ที ่    …………/64             วันที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ.2564 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 

 ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ฝ่ายงานพัสดุ กลุ่ม
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 งบ ประมาณ ที่ ได้ จั ด ส รรป ระจำปี งบป ระมาณ  พ .ศ .256 4  จ ำน วน   5 ,576 ,665  บ าท                           
(ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และมีงบประมาณเพ่ิมเติมจากเขตพ้ืนที่ฯ จำนวน 
3,329,320(สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 8,905,985
บาท   (แปดล้านเก้าแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 36 โครงการ รวมเป็นเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น 8,135,205  บาท คิดเป็นร้อยละ 91.34   ของจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร แยกเป็น 

 1.การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ต้องดำเนินการจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
E-GP จำนวน 504 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 4,029,801.59  บาท คิดเป็นร้อยละ 45.25  ของเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาและวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีวงเงินตั้งแต่5,000 บาทที่ต้องดำเนินการจัดทำรายการข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกรายการในระบบ e- GP จำนวน  210  รายการ 
รวมเป็นจำนวนเงิน  7,744,710  บาท   คิดเป็นรายละ   86.96  ของจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4,946,700  บาท โดยการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามวิธีการจัดหา 
ดังนี้ 

 2.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 714 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 
3,714,908.41 บาท คิดเป็นร้อยละ  41.71    ของจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 2.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ   

รวมเป็นจำนวนเงิน 3,329,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.38  ของจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 



2.3 โดยวิธีการคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,090,977

บาท คิดเป็นร้อยละ  12.25 ของจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  

 จากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องดำเนินการจัดทำในระบบ E-GP ประจำปี2564 สรุปได้ ดังนี้ 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2564 

ดำ เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ใช้ เงิน งบ ป ระมาณ มากที่ สุ ด  ได้ แ ก่  วิ ธี เฉพ าะ เจ าะจ ง  จ ำน วน เงิน                     

3,714,908.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.71 และรองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

จำนวนเงิน 3,329,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.38   

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน 

 

เดือน 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

รวม เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก ประกวดราคา 

ต.ค. 2563 267,406 - - - 267,406 

พ.ย.2563 152,492.80 - - - 152,492.80 

ธ.ค.2563 331,980.19 - - - 331,980.19 

ม.ค.2564 206,858.10 - - - 206,858.10 

ก.พ.2564 404,698.93 - - - 404,698.93 

มี.ค.2564 345,191.50 2,730,000 1,090,977 - 4,166,168.50 

เม.ย.2564 202,130.88 - - - 202,130.88 

พ.ค.2564 495,935.21 -  - 495,935.21 

มิ.ย.2564 568,364.30 99,700 - - 668,064.30 

ก.ค.2564 155,057.70 - - - 155,057.70 

ส.ค.2564 415,129.80 - - - 415,129.80 

ก.ย.2564 169,663 499,620 - - 669,283 

รวม(บาท) 3,714,908.41 3,329,320 1,090,977 - 8,135,205 

 



ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี้ 

1.คณะกรรมการกำหนดราคา เป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการ

จัดทำราคากลาง จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากบุคคลภายนอกได้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ และ

ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป แต่ก็สามารถดำเนินการ ได้

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 

2.ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น ทำให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูลในระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ E-GP) ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ ต้องเพ่ิมการศึกษาเรียนรู้ระเบียบและ

กฎหมาย เกิดความสับสนในการบันทึกรายการในระบบE-GP เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้ากว่าเดิม 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ในการดำเนินงานในปีต่อไป 

ควรเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้เข้ารับการ

อบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่

เกี่ยวกับการพัสดุ และเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ในแต่ละด้าน เช่น การกำหนดราคากลาง  การปฏิบัติงาน

ในระบบ E-GP การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงชื่อ....................................................หวัหน้าพัสดุ  
                      (นางสาวณัฐณิชา สามเค้ียม)                                    
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................  
 

                 (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................  
 
     ว่าที่ ร้อยเอก 

               (ภูพยงค์  คงชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

    ………/………./……… 



 
                   

 


