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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการมีการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีท่ีผ่านมา  และน าผลไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ  
              ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

จ านวนคร้ัง 
วิธีการจัดซ้ือ 

เฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
423 422 1  0 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุท้ังส้ิน 
423 ครั้ง  พบว่าวิธีการจัดซื้อสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง ท้ังส้ิน จ านวน 422  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 99.76  
วิธีคัดเลือก จ านวน 1  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.24 และวิธีประกาศเชิญชวน 0  ครั้ง  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
               ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

จ านวนคร้ัง 
วิธีการจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
151 151 0 0 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุท้ังส้ิน 

151  ครั้ง  พบว่าวิธีการจัดจ้างสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง ท้ังส้ิน จ านวน 151  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 100   
วิธีคัดเลือก จ านวน 0  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0  และวิธีประกาศเชิญชวน 0  ครั้ง  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที่ 3  แสดงร้อยละเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ  
              ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

ท่ี จัดหาพัสดุด้วยวิธีการจัดซ้ือ จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
1 เฉพาะเจาะจง 3,279,691.00 77.46 
2 คัดเลือก 954,450.55 22.54 
3 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 0.00 0 
4 รวมท้ังส้ิน 4,234,196.55 100 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุท้ังส้ิน 
4,234,196.55  บาท  พบว่าวิธีการจัดซื้อสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง ท้ังส้ิน จ านวน  3,279,691.00  บาท  
คิดเป็นร้อยละ 77.46  วิธีคัดเลือก จ านวน 954,450.55  บาท คิดเป็นร้อยละ 22.54  
และวิธีประกาศเชิญชวน 0  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 4  แสดงร้อยละเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
              ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

ท่ี จัดหาพัสดุด้วยวิธีการจัดจ้าง จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
1 เฉพาะเจาะจง 1,484,642.00 100 

2 คัดเลือก 0.00 0 
3 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 0.00 0 
4 รวมท้ังส้ิน 1,484,642.00 100 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุท้ังส้ิน 1,484,642.00  บาท  พบว่าวิธีการจัดจ้างสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง ท้ังส้ิน จ านวน 
1,484,642.00   บาท  คิดเป็นร้อยละ 100   วิธีคัดเลือก จ านวน 0  บาท คิดเป็นร้อยละ 0 และวิธีประกาศ
เชิญชวน 0  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4  พบว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

พบพระวิทยาคม จ านวนท้ังส้ิน   5,718,838.55  บาท งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ท้ังหมด จ านวน 4,764,333.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  83.31  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ านวน 

954,450.55  บาท  คิดเป็นร้อยละ  16.69  และ วิธีประการเชิญชวน จ านวน  0.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0  
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
 

1. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ท าให้ต้องใช้
เวลานานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางงานเป็นงานท่ีต้องท าเร่งด่วน ส่งผลท าให้เส่ียง และอาจมี
ผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

3. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึ่งเป็นบุคลลากรครูในโรงเรียนต้องใช้เวลาในการก าหนดราคา
กลางเนื่องจากต้องใช้เวลาในการค้นหาและคิดราคา 

 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. เจ้าหน้าท่ี ต้องศึกษาระเบียบใหม่ให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ควรจัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี 

แบบ และ จ านวน 


