
             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนบ้านหลังเขา 
ท่ี พิเศษ / 2563    ลงวันท่ี  15     ตุลาคม   2563 
เรื่อง    การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 

                  ด้วยฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกงบรายจ่ายท่ีดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ 2563   ของโรงเรียนบ้านหลังเขา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณท้ังส้ิน    1,025,362.39 บาท  จำนวนครั้ง/โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้าง  
24  โครงการ   แยกตามประเภทการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ดังนี้ 
  1.1 จัดหาโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   จำนวน  ......-...... รายการ  
เป็นเงิน .......-........... บาท 
  1.2  จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 24  โครงการ  เป็นเงิน   1,025,362.39 บาท 

           2. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  เป็นเงิน   1,179,324.27 บาท  มูลค่าท่ีทำสัญญา จำนวน  1,025,362.39   
บาท  สามารถประหยัดงบประมาณจำนวน 153,961.88 บาท คิดเป็นร้อยละของวงเงินในการจัดหา ร้อยละ 86.94  
 3. มูลค่าท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณจำนวน  1,025,362.39     บาท  คิดเป็นร้อยละ 86.94 
 4. มีโครงการท่ีกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  จำนวนเงิน ................-............... บาท  คิดเป็นร้อยละ  …-……. 
          - รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศเผยแพร่ในเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ต่อไป 
 
     
                                                        (นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย) 
                                                                        หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนบ้านหลังเขา 

................................................. 
 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 ท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ท่ีกำหนดให้ส่วนราชการ ได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐท่ีจะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 
2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง                                          จำนวน     24      โครงการ 
 2.2 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                               จำนวน  ...-..........  โครงการ 
 2.3 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                     จำนวน  ..-........... โครงการ 
 2.4 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)                      จำนวน   ..-.............  โครงการ 
สรุปผลการวิเคราะห ์

ร้อยละของโครงการ  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 24 100 
สอบราคา - - 
พิเศษ - - 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - - 
รวม 24 100 

ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน

งบประมาณ 
ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 1,025,362.39 100 
สอบราคา - - 
พิเศษ - - 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - - 
รวม 1,025,362.39 100 
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3.ปัญหาและอุปสรรค 

 3.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระเบียบกฎหมาย ในปัจจุบัน มีวิธีการท่ีสลับซับซ้อนมากขึ้นจาก
ระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำให้เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม มากยิ่งขึ้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าบ้างใน
บางสถานการณ์ 
 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นรายการท่ีต้อง ให้คณะกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการ เช่นการกำหนดร่าง 
TOR ซึ่งในการทำงานเป็นหมู่คณะ จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่า บางรายการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
เนื่องจากมีปัญหาด้านกระบวนการทำงาน เช่น การแจ้งจัดสรร การอนุมัติเงินงวด ล่าช้ากว่ากำหนด 
 3.3  การจัดสรรอนุมัติเงินประจำงวด บางรายการได้รับล่าช้า ทำให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้าไปด้วย 
             3.4  กฎหมาย ระเบียบ บางอย่างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ ทำให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้า เช่น การรอผล
การอุทธรณ์ จากส่วนกลางต้องใช้ระยะเวลามาก 
 3.4  ผู้ปฏิบัติท่ีทำหน้าท่ีเป็น จนท.พัสดุ  ต้องใช้เวลาในการให้คำปรึกษา แนะนำ  แก้ปัญหา ตลอดจนถึงการ
แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้กับ เจ้าหน้าท่ีพัสดุของโรงเรียน  
 3.5  ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่เข้ามาทำสัญญาตามกำหนด หรือทำสัญญาแล้ว ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา หรือ อาจส่งมอบพัสดุ ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลถึงการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย 
            3.6  ด้านคุณภาพของพัสดุ ท่ีจัดซื้อโดยเฉพาะท่ีจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) หน่วยงานจะได้พัสดุท่ีคุณภาพต่ำ อายุการใช้งานต่ำ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานต่ำ เนื่องจาก 
ผู้ขายมีการแข่งขันราคากัน จึงเสนอพัสดุท่ีมีคุณภาพต่ำ แต่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และโรงเรียนได้รับ
พัสดุล่าช้ามาก ไม่ทันต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้ขายส่งมอบล่าช้า 

            3.7 ด้านของการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อตามลักษณะในข้อ 3.6 จะทำให้มีงบประมาณคงเหลือจาก

การประกวดราคามาก 

 4. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

    4.1 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีท่ีรายการท่ีจัดสรรครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด ควรมอบให้โรงเรียนเป็น
ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งจะเป็นผลดีคือ โรงเรียนได้รับพัสดุรวดเร็ว  และสามารถเลือกซื้อพัสดุท่ีมีคุณภาพมาก
ขึ้นตามท่ีต้องการ (ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  

                4.2 ควรจัดอบรบให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียน ซึง่มีบุคคลกร สับเปล่ียน
หมุนเวียนกันตลอด  จึงควรให้ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดเป็นระยะ ๆ  
     4.3 ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติเงินงวด ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 
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                4.3 กลุ่มงานพัสดุ ได้มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติ สอบถามปัญหา วิธี
การปฺฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น Applicacion Line/   Facebook  เพื่อให้การติดต่อส่ือสาร ประสานงาน ได้
สะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  
 --------------------------------  
 
 
 
 
 


