
 

                                                    
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 
ที่   217/2562    วันที่  2   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   รายงานการด าเนินการ   จ านวน  1  ชุด 
 

 ตามท่ีกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ งานพัสดุ โรงเรียนมัญจาศึกษา  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่างๆ  มีจ านวน 30  โครงการใหญ ่180 โครงการย่อย   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,292,189  บาท  (สิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) นั้น 
 

 บัดนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ งานพัสดุ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เสร็จสิ้นทุกโครงการ บางโครงการบูรณาการ
ร่วมกับโครงการอ่ืน เพ่ือประหยัดงบประมาณของส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ งานพัสดุ ขอ
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นไปตามประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
                              

       นางธิดา   โกจารย์ศรี    ผูร้ายงาน 
                          หวัหน้างานพัสดุ 
 
 
- ทราบ 
- เห็นชอบ 

 
 

    (นางสายสมร   ศักดิ์ค าดวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา  
 
 
 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 งานพัสดุ  โรงเรียนมัญจาศึกษา ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ    พร้อมทั้ง 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.  2561  เพ่ือเป็นข้อมูลแสดงความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562) ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยจ าแนกตามประเภทการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
ตารางท่ี  1  แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ   
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2562 จ านวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ  
  

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  (รายการ) คิดเป็นร้อยละ 
เฉพาะเจาะจง                   178 98.88 
ประกวดราคา 1 0.5 

คัดเลือก 1 0.5 
รวม 180 100 

 

 ในตารางที่  1  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (ระหว่างเดือนกันยายน  2561 – กันยายน  2562) 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุจ านวนรวม  180  โครงการ พบว่า โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุ  
โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 178 โครงการ  วิธีประกวดราคาจ้าง 1 โครงการ และ วิธีคัดเลือก      
1 โครงการ   
  

ตารางท่ี 2 แสดงผลรวมของการใช้งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
เฉพาะเจาะจง 11,871,145 
ประกวดราคา 3,528,400 

คัดเลือก 1,892,644 
รวม 17,292,189 

 

 จากตารางที่  2  จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  หรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น  17,292,189 บาท  โดยงบประมาณที่ใช้ในการ จัดซื้อจัด



จ้างที่มีวงเงินงบประมาณรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธีประกวดราคา 
และ วิธีการคัดเลือก ตามล าดับ  
   
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไขในการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
  เนื่องด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โรงเรียนมัญจาศึกษา ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตาม 
วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ 
ที่ผ่านมางานพัสดุมี ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
   1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 2. ผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่มีความช านาญในการก าหนดคุณลักษณะในบางเรื่อง 
 3. กลุ่มงานต่างๆ ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการล่าช้า ล้างหนี้ใบยืมล่าช้า  ท าให้การท ารายงาน
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าตามไปด้วย 
 4.ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
 5.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการปรับเปลี่ยนระบบการใช้งาน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP 
ต้องศึกษากระบวนการ ขั้นตอนของการท างานใหม่ ซึ่งมีข้ันตอนเพิ่มข้ึน ท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน 
จึงส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ช้าลง ไม่คล่องตัว 
   
แนวทางแก้ไข   
 1.จัดท าปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน 
 2.จัดท าเอกสาร/คู่มือ/แผนผังขั้นตอน การด าเนินงานด้วยพัสดุ เผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือพัฒนาและศึกษา ท าความเข้าใจขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุฯ 
  
 


