
             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ที…่……………… …ลงวันที่  15     ตุลาคม   2564 
เรื่อง    การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

          ด้วยฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกงบรายจ่ายที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 
2564   ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่  มีรายละเอียดดังนี้ 
           ๑. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณท้ังสิ้น 1,552,870.85 บาท  โครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง  9  โครงการ 
และ งบสำรองจ่าย   แยกตามประเภทการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ดังนี้ 
      ๑.๑ จัดหาโดยวธิีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  จำนวน  .-.รายการ   เป็นเงิน  .-.. บาท 
      ๑.๒ จัดหาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง   จำนวน 9  โครงการ และ งบสำรองจ่าย   เป็นเงิน   1,552,870.85 บาท 
          ๒.  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  เป็นเงิน  1,552,870.85  บาท  มูลค่าที่ทำสัญญา  จำนวน 1,226,409.11 
บาท  สามารถประหยัดงบประมาณจำนวน  326,461.74  บาท  คิดเป็นร้อยละของวงเงินในการจัดหา ร้อยละ 21.02 
 ๓. มูลค่าที่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ จำนวน  1,226,409.11 บาท  คิดเป็นร้อยละ  78.98 
 ๔. มีโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี      จำนวนเงิน       326,461.74  บาท คิดเป็นร้อยละ  21.02 
          - รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประกาศเผยแพร่ในเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ต่อไป 

 
 
 
                                                        (นางสาววาสนา  ปานพรม) 
                                                                     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่

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

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่
กำหนดให้ส่วนราชการ ได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ
จัดจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 
2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง                                          จำนวน    .... .9.......  โครงการ 
 2.2 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                 จำนวน   .....-.....    โครงการ 
 2.3 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                        จำนวน  ....-.......  โครงการ 
 2.4 จัดซื้อจัดจา้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)                  จำนวน   .......-.......   โครงการ 
สรุปผลการวิเคราะห ์

ร้อยละของโครงการ  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 9 100.00 
สอบราคา - - 
พิเศษ - - 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - - 
รวม 9 100.00 

ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน

งบประมาณ 
ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 1,552,870.85   100 
สอบราคา - - 
พิเศษ - - 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - - 
รวม 1,552,870.85   100 
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3.ปัญหาและอุปสรรค 

 3.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระเบียบกฎหมาย ในปัจจุบัน มีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากข้ึนจากระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม มากยิ่งขึ้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าบ้างในบาง
สถานการณ์ 
 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นรายการที่ต้อง ให้คณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการ เช่นการกำหนดร่าง TOR 
ซึ่งในการทำงานเป็นหมู่คณะ จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่า บางรายการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี เนื่องจาก
มีปัญหาด้านกระบวนการทำงาน เช่น การแจ้งจัดสรร การอนุมัติเงินงวด ล่าช้ากว่ากำหนด 
 3.3  การจัดสรรอนุมัติเงินประจำงวด บางรายการได้รับล่าช้า ทำให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้าไปด้วย 
             3.4  กฎหมาย ระเบียบ บางอย่างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ ทำให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้า เช่น การรอผลการ
อุทธรณ์ จากส่วนกลางต้องใช้ระยะเวลามาก 
 3.4  ผู้ปฏิบัติที่ทำหน้าที่เป็น จนท.พัสดุ  ต้องใช้เวลาในการให้คำปรึกษา แนะนำ  แก้ปัญหา ตลอดจนถึงการ
แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน  
 3.5  ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่เข้ามาทำสัญญาตามกำหนด หรือทำสัญญาแล้ว ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา หรือ อาจส่งมอบพัสดุ ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลถึงการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย 
            3.6 ด้านคุณภาพของพัสดุ ที่จัดซื้อโดยเฉพาะที่จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
หน่วยงานจะได้พัสดุที่คุณภาพต่ำ อายุการใช้งานต่ำ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานต่ำ เนื่องจาก ผู้ขายมีการ
แข่งขันราคากัน จึงเสนอพัสดุที่มีคุณภาพต่ำ แต่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และโรงเรียนได้รับพัสดุล่าช้ามาก 
ไม่ทันต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้ขายส่งมอบล่าช้า 

            3.7 ด้านของการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อตามลักษณะในข้อ 3.6 จะทำให้มีงบประมาณคงเหลือจากการ

ประกวดราคามาก 

 4. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

    4.1 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีท่ีรายการที่จัดสรรครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด ควรมอบให้โรงเรียนเป็น
ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งจะเป็นผลดีคือ โรงเรียนได้รับพัสดุรวดเร็ว  และสามารถเลือกซื้อพัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้น
ตามท่ีต้องการ (ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  

                4.2 ควรจัดอบรบให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียน ซึ่งมีบุคคลกร สับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันตลอด  จึงควรให้ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดเป็นระยะ ๆ  
     4.3 ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติเงินงวด ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 
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                4.3 กลุ่มงานพัสดุ ได้มีการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติ สอบถามปัญหา วิธีการปฺฎิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น Applicacion Line/   Facebook  เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ได้สะดวกคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  
 --------------------------------  
 
 
 
 
 



ท่ี รายการ งบประมาณท่ีไดรั้บ จ านวนเงินท่ีจดัซ้ือ งบประมาณคงเหลือ

1 โครงการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 70,000.00 64,864.00 5,136.00
2 โครงการพฒันาการเดก็ปฐมวยั 337,632.00 120,628.00 217,004.00
3 โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 272,769.85 240,256.75 35,390.10
4 โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 180,000.00 160,850.00 19,150.00
5 โครงการการพฒันาระบบการบริหารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 10,000.00 4,710.00 5,290.00
6 โครงการคณุธรรมน าพรุใหญ่ 8,500.00 4,300.00 4,200.00
7 โครงการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 6,500.00 4,726.00 1,774.00
8 โครงการการจดัการศกึษาทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 6,000.00 4,783.00 1,217.00
9 โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 641,469.00 606,467.36 35,001.64

10 งบส ารองจ่าย 20,000.00 14,824.00 5,176.00
รวมทั้งส้ิน 1,552,870.85 1,226,409.11 326,461.74

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนบา้นพรุใหญ่




