
 
   บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
ท่ี  ๑/๒๕๖๔        วันที่   ๓๐     เดือน  กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔                                        
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะหก์ารจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
  

 ตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ได้ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามแผนปฏิบัติ
การ แผนงาน และโครงการต่างๆ ของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มจีำนวนทั้งสิ้น 
๑๖ โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน  ๒๙๖,๐๕๕.๐๐ บาท นั้น 
 บัดนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ได้ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เสร็จสิ้นทกุโครงการ บางโครงการมีการบูรณาการร่วมกับโครงการอื่น เพือ่
ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจดัซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพือ่ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                                                                                                                                                                  ลงชื่อ ................................................ หัวหน้ากลุม่บริหารงานการเงินและพัสด ุ
                       ( นางวจิิตรตรา  อุศมา ) 

ตำแหน่ง  ครชูำนาญการพิเศษ 
 

- ทราบ 

 
(ลงชื่อ) ................................................. 

(นางสาวนิธิมา  โยธาทพิย์) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 

 

 



รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ รวมถึงการจัดทำในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ้างดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองกรอบการ
ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment 
: ITA)  

 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ ๑ ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ร้อยละ 

๑ เฉพาะเจาะจง ๑๖ ๑๐๐ 

  

 จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงทำ
ให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดำเนินการมากที่สุด สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามต้องการ 

ตารางที่ ๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

๑ เฉพาะเจาะจง ๒๙๖,๐๕๕.๐๐ ๑๐๐ 

 

 จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ใช้
งบประมาณมากที่สุด จำนวนเงิน ๒๙๖,๐๕๕.๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 



ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

จำนวนเงิน
งบประมาณ 

๑. ๖๓๑๑๗๒๒๒๐๘๑ ซื้อโครงการบริหารจดัการงานสำนักงาน งาน
ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง (กิจกรรมงาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๕,๐๐๐.๐๐ 

๒. ๖๓๑๑๗๓๗๓๕๒๐ ซื้อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (กิจกรรมสร้างห้องน้ำอนุบาล) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๓. ๖๓๑๑๗๒๒๑๗๑๓ จ้างตดัชุดคุณธรรมพร้อมผ้า จำนวน ๖๒ ชุด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๓๑,๐๐๐.๐๐ 

๔. ๖๓๑๒๗๐๘๐๔๘๓ ซื้อโครงการบริหารจดัการงานสำนักงาน งาน
ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง (กิจกรรมงาน
จัดซื้อวัสดุหมึกปริ้นห้องสำนักงาน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๕. ๖๔๐๒๗๔๕๒๗๑๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๐,๑๕๐.๐๐ 

๖. ๖๔๐๒๗๔๕๓๒๕๘ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(กิจกรรม
การจดัการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๕,๙๗๐.๐๐ 

๗. ๖๔๐๓๗๕๘๙๑๗๖ พัฒนาประสิทธิภาพนักเรียนระดับปฐมวัย
(กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
ปฐมวัย) 

เฉพาะเจาะจง ๖,๘๔๙.๐๐ 

๘. ๖๔๐๕๗๐๐๙๔๓๑ ซื้อโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน (กิจกรรมจัดซื้อวัสดุจัด
บรรยากาศชั้นเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๘,๕๐๐.๐๐ 



ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

จำนวนเงิน
งบประมาณ 

๙. ๖๔๐๕๗๑๐๓๑๔๐ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๙๙,๖๐๐.๐๐ 

๑๐. ๖๔๐๘๗๐๐๔๐๑๐ ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียน
กับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี
การศกึษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๐,๕๘๐.๐๐ 

๑๑. ๖๔๐๖๗๔๙๓๕๕๘ ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
(ประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๒. ๖๔๐๘๗๒๓๒๙๐๒ ซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศกึษาฯ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๕๔,๕๐๖.๐๐ 

๑๓. ๖๔๐๙๗๒๒๘๔๕๓ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรพัย์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๔. ๖๔๐๙๗๘๖๗๓๐๕ ซื้อวัสดุโครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๕. ๖๔๐๙๗๔๐๒๕๓๕ ซื้อโครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อ
พัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ และการบูรณา
การสู่การสร้างนวตักรรม โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๖. ๖๔๐๙๗๔๐๓๒๔๑ ซื้อโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยใน
เขตพื้นที่ชายแดนใต ้ใหอ้่านออกเขียนได้และคิด
เป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
สอดรับวิถีใหม่ (New Normal) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 



ตารางที่ ๓ รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง มีการจดัซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ 
แผนงานและโครงการต่างๆ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๘,๑๕๕.๐๐ บาท 

สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจา้ง ปรากฏวา่จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มี
ทั้งหมด ๑๖ โครงการ/กจิกรรม โดยการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ เน่ืองจากวธิเีฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่ตอบสนองการ
ปฏิบัติราชการได้คล่องตวั รวดเรว็และสะดวกที่สดุ ทำให้ผลการจัดซื้อจดัจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นอันดับหนึ่ง 

 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส และจัดหาพสัดุ
ตามคความต้องการใชพ้สัดุ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามมตคิณะรัฐมนตร ี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ประเด็นจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการบรหิารงานพัสดุ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง มีดังนี้ 

 ๑. เน่ืองจากครูมีหน้าที่สอนเป็นงานหลัก การดำเนินการจัดซื้อจดัจา้ง บางรายการเป็นงานที่ต้องการ
ความเร่งดว่น จงึส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขอ้ผิดพลาดในการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างได ้
 ๒. ผู้กำหนดคณุลักษณะเฉพาะเฉพาะไม่มีความชำนาญในการกำหนดคุณลกัษณะในบางเรื่อง 
 

ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจํากัดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอื่นอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจดัจ้างกรณีที่ขาดแคลน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 
 ๒. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกบั
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมียกเลิก
หนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตามศึกษากฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติปัจจุบัน 
 ๓. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ฯ บางข้อ สื่อความหมายที่มีความซับซ้อน ต้องใช้การตีความ ส่งผลให้
การทำงานดา้นการจดัซื้อจัดจา้งเกิดความล่าชา้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหารือกับกรมบัญชีกลาง หรือ



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตจํานงของกฎหมาย และความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 ๑. จัดทำปฏิทินการจัดซือ้จัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ และกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
 ๒. ตดิตามและรวบรวมข่าวสารข้อมูลจากกรมบัญชีกลางหากมีการออกกฎระเบียบ และหนังสือเวียน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหส้อดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ อยา่งต่อเน่ือง เพือ่แจ้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจดัจ้าง ได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้ันตอนและ
แนวทางต่าง ๆ 
 


