
             บันทกึข้อความ 
สว่นราชการ      โรงเรียนวดัควนธานี 
ที่…………………………………………………ลงวนัที่  5     ตลุาคม   2564 
เรื่อง    การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัควนธานี 

                  ด้วยฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้จัดท ารายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง ทุกงบรายจ่ายที่ด  าเนินการ           
ในปีงบประมาณ 2564   ของโรงเรียนวดัควนธาน ีมีรายละเอียดดงันี ้
 ๑. ไดด้ าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง งบประมาณทัง้สิน้ ...122,744...  บาท  จ านวนครัง้/โครงการที่จัดซือ้จัด
จา้ง  .........3........ โครงการ   แยกตามประเภทการจดัหาตามระเบียบพสัดฯุ ดงันี ้
  ๑.๑ จดัหาโดยวิธีประกวดราคาดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding)   จ านวน  .......-..... รายการ  
เป็นเงิน .......-.......... บาท 
  ๑.๒ จดัหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  ...........  โครงการ  เป็นเงิน    ....................  บาท 
            ๒. ไดร้บัอนมุติังบประมาณรายจ่าย  เป็นเงิน  ..............................  บาท  มลูค่าที่ท าสญัญา 
จ านวน  ...................... บาท  สามารถประหยดังบประมาณจ านวน  ................... บาท  คิดเป็นรอ้ยละของวงเงิน
ในการจดัหา รอ้ยละ .............. 
 ๓. มลูค่าที่สามารถเบิกจ่ายไดใ้นปีงบประมาณจ านวน  ........................ บาท  คิดเป็นรอ้ยละ ........... 
 ๔. มีโครงการที่กนัเงินไวเ้บิกเหลื่อมปี  จ านวนเงิน ...............-................ บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  …-……. 
          - รายละเอียดสรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งตามแบบรายงานที่แนบมาพรอ้มนี ้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศเผยแพรใ่นเวปไซตข์องโรงเรียนวดัควนธานี ต่อไป 
 
     
                                                           (นายสาธิต สโุขวฒันกิจ) 
                                                                        หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัด ุ
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนวัดควนธานี 
................................................. 

 
1. วตัถุประสงคข์องโครงการ 
          โรงเรียวัดควนธานี ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 ที่มีการจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน       
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ ได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนกา ร
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัซือ้จดัจดัจา้งภาครฐัที่จะตอ้งแสดงออกถึงความโปรง่ใส  ตรวจสอบไดใ้นการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุม้ค่าและเป็นประโยชนต่์อภาครฐั 
2. วิธีการจดัซือ้จดัจา้ง 
 2.1 จดัซือ้จดัจา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง                                          จ านวน    ........3....  โครงการ 
 2.2 จดัซือ้จดัจา้งดว้ยวิธีสอบราคา                                                 จ านวน  ........-.....  โครงการ 
 2.3 จดัซือ้จดัจา้งดว้ยวิธีพิเศษ                                                        จ านวน  .......-...... โครงการ 
 2.4 จดัซือ้จดัจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding)                  จ านวน   .........-......   โครงการ 

สรุปผลการวิเคราะห ์

รอ้ยละของโครงการ  จ าแนกตามวิธีการจดัซือ้จดัจา้ง 
วิธีการจดัซือ้จดัจา้ง จ านวนโครงการ รอ้ยละ 

เฉพาะเจาะจง 3 100 
สอบราคา 0 0 
พิเศษ 0 0 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 0 0 
รวม           3 100 

รอ้ยละของจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจดัซือ้จดัจา้ง 
วิธีการจดัซือ้จดัจา้ง จ านวน

งบประมาณ 
รอ้ยละ 

เฉพาะเจาะจง 122,744 100 
สอบราคา 0 0 
พิเศษ            0  0 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 0 0 
รวม 122,744 100 
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3.ปัญหาและอุปสรรค 

 3.1 ระบบการจดัซือ้จัดจา้งภาครฐั ตามระเบียบกฎหมาย ในปัจจุบนั มีวิธีการที่สลบัซบัซอ้นมากขึน้จาก
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ท าใหเ้จา้หนา้ที่ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาเพิ่มเติม มากยิ่งขึน้ อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้
บา้งในบางสถานการณ ์
 3.2 การจดัซือ้จดัจา้ง ที่เป็นรายการที่ตอ้ง ใหค้ณะกรรมการฯ ที่เก่ียวขอ้ง ด าเนินการ เช่นการก าหนดร่าง 
TOR ซึ่งในการท างานเป็นหมู่คณะ จะตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากกว่า บางรายการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เนื่องจากมีปัญหาดา้นกระบวนการท างาน เช่น การแจง้จดัสรร การอนมุติัเงินงวด ลา่ชา้กว่าก าหนด 
 3.3  การจดัสรรอนมุติัเงินประจ างวด บางรายการไดร้บัลา่ชา้ ท าใหก้ารก่อหนีผ้กูพนัลา่ชา้ไปดว้ย 
             3.4  กฎหมาย ระเบียบ บางอย่างเป็นอปุสรรคในการปฏิบติั ท าใหก้ารก่อหนีผู้กพนัล่าชา้ เช่น การรอผล
การอทุธรณ ์จากสว่นกลางตอ้งใชร้ะยะเวลามาก 
 3.4  ผูป้ฏิบติัที่ท าหนา้ที่เป็น จนท.พสัด ุ ตอ้งใชเ้วลาในการใหค้ าปรกึษา แนะน า  แกปั้ญหา ตลอดจนถึง
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ใหก้บั เจา้หนา้ที่พสัดขุองโรงเรียน  
 3.5  ผูข้าย/ผูร้บัจา้ง ไม่เขา้มาท าสญัญาตามก าหนด หรือท าสญัญาแลว้ ไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จ
ตามก าหนดเวลา หรือ อาจสง่มอบพสัด ุลา่ชา้กว่าก าหนด ท าใหส้ง่ผลถึงการเบิกจ่ายเงินลา่ชา้ไปดว้ย 
            3.6  ด้านคุณภาพของพัสดุ ที่จัดซือ้โดยเฉพาะที่จัดซือ้โดยวิธีประกวดราคาดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์(e-
bidding) หน่วยงานจะไดพ้ัสดุที่คุณภาพต ่า อายุการใชง้านต ่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชง้านต ่า 
เนื่องจาก ผูข้ายมีการแข่งขันราคากัน จึงเสนอพัสดุที่มีคุณภาพต ่า แต่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง  
และโรงเรียนไดร้บัพสัดลุา่ชา้มาก ไม่ทนัต่อการใชง้าน เนื่องจากผูข้ายสง่มอบลา่ชา้ 

            3.7 ดา้นของการใชจ่้ายงบประมาณ ในการจดัซ้ือตามลกัษณะในขอ้ 3.6 จะท าใหมี้งบประมาณคงเหลือจาก

การประกวดราคามาก 

 4. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

    4.1 ในการจดัซือ้จดัจา้ง ในกรณีที่รายการที่จดัสรรครุภณัฑใ์หโ้รงเรียนในสงักดั ควรมอบใหโ้รงเรียนเป็น
ผูด้  าเนินการจดัซือ้จดัจา้งเอง ซึ่งจะเป็นผลดีคือ โรงเรียนไดร้บัพสัดรุวดเร็ว  และสามารถเลือกซือ้พสัดทุี่มีคณุภาพ
มากขึน้ตามที่ตอ้งการ (ซือ้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  

                4.2 ควรจดัอบรบใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้ที่พสัด ุโดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียน ซึ่งมีบุคคลกร สบัเปลี่ยน
หมนุเวียนกนัตลอด  จึงควรใหค้วามรูใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง ตลอดเป็นระยะ ๆ  
     4.3 ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติเงินงวด ใหส้อดคลอ้งกับแผนการจัดซือ้จัดจา้งประจ าปี
งบประมาณ 
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                4.3 กลุ่มงานพัสดุ ได้มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติ  สอบถามปัญหา วิธี
การปฺฎิบัติในการจัดซือ้จัดจ้าง  เช่น Applicacion Line/   Facebook  เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน        
ไดส้ะดวกคลอ่งตวัมากย่ิงขึน้ สง่ผลใหก้ารปฏิบติังานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 
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