
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน 
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต ๒ 

งานพัสดุ 
จัดท าโดย 

นายนพรัตน์  ขันติเจริญ 
นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านห้วยลาด    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
ท่ี.........................................................         วันท่ี      7   ตุลาคม    2562 
เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ตามท่ี งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 แล้วนั้น  ในการนี้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียน
บ้านห้วยลาดจึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ลงช่ือ.................................................เจ้าหน้าท่ี 
       (นางสาวเบญจภรณ์   พรมเผ่า) 

 
                               ลงช่ือ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
                                       (นายนพรัตน์    ขันติเจริญ) 
 
 
                           -  ทราบ 

ลงช่ือ................................................. 
(นางวิภาดา   พรมอินทร์) 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่าง  งบประมาณและวิธีการท่ีด าเนินการโดยงานพัสดุ โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท้ังนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงในการ
ทุจริตคอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปโดย
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาและอุปสรรค
ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างการประหยัดงบประมาณแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุโดยจ าแนกตามประเภทจัดซื้อจัดจ้างดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
รายการ 

ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

คิดเป็นร้อยละ
การประหยัด 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวนเงินท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลต่าง 

1. วิธีประกาศเชิญชวน - - - - - 
2. วิธีคัดเลือก - - - - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 21 914,839 914,883 44 0.0048 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 21 914,839 914,883 44 0.0048 
 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างจ านวนโครงการคิดเป็นวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปร้อยละ 0  วิธีคัดเลือกร้อยละ 0   วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้อยละ  100       
 

จากตารางท่ี 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ด าเนินการจัดซื้อพัสดุมีจ านวน
ท้ังส้ิน  21  โครงการ  พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด  คือ  วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   21  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100   
 

 
 
 
 
 



ภาพท่ี 1 ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

- - 

วิธีสอบราคา - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 914,839 100 

รวม 914,839 100 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคดัเลอืก วิธีประกาศเชิญชวน



แผนภูมิวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ตามจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 
 
พิจารณาแยกตามจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างพบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างวิธี

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด  จ านวน  914,839  บาท   คิดเป็นร้อยละ  100  
 
ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2562 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่
ด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - - - 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

- - - - 

วิธีสอบราคา - - - - 
วิธีคัดเลือก - - - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1,342,264 914,839 427,425 31.84 
รวมทั้งสิ้น 1,342,264 914,839 427,425 31.84 

 
 

งบประมาณในการจดัซือ้จดัจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป



แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ประหยัดได้ 
จากงบประมาณ  1,342,264  บาท 

 

 
 
พิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกตามประเภทการจัดหาของแต่ละประเภท 

เมื่อพิจารณามูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนบ้านห้วยลาดใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างวิธี
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาสัดส่วนของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดเมื่อเทียบกับวงเงิน
งบประมาณพบว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงร้อยละ  31.84  คิดเป็นจ านวนเงิน  427,425  บาท 
 
ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

1. บางโครงการไม่ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิทินการด าเนินงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
แผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าจนเวลาล่วงเลยใกล้
ระยะเวลาส้ินสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาเร่งรัดในระยะเวลาอันส้ัน มีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดข้อผิดพลาด
และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอท่ีจะจัดหาได้ตามระเบียบ 

2. บางโครงการมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณมากกว่างบประมาณท่ีต้ังไว้ในแผนปฏิบัติการ  
ท าให้ต้องถัวจ่ายจากโครงการอื่นๆ และไม่เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมโครงการอื่นๆ 
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งบประมาณท่ีได้รับจดัสรร งบประมาณท่ีประหยดัได้



แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ควรมีการก าหนดแผนหรือปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน เพื่อให้มีการเบิกจ่าย

งบประมาณในโครงการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอในทุกๆ โครงการ  
2. โรงเรียนบ้านห้วยลาดหรือผู้ด าเนินโครงการต้องด าเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานและ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานพัสดุมีเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีข้ันตอนท่ีต้องปฏิบัติซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และเพื่อการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่าตรงตามความต้องการและสามารถใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้นโดยไม่ต้องมีการการเงนิการจ่าย
งบประมาณข้ามปีและก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป  

3. หน่วยงานควรจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานพัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ระเบียบหรือกฎหมายในการปฏิบัติงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 

 
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 

 
ลงช่ือ............................................... 

(นางสาวเบญจภรณ์   พรมเผ่า) 
เจ้าหน้าท่ี 

 
ลงช่ือ................................................. 

(นายนพรัตน์   ขันติเจริญ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
   - ทราบ 

 
ลงช่ือ......................................................... 

(นางสาวณภัทร   พงค์ค า) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
         - ทราบ 

 
ลงช่ือ......................................................... 

(นางวิภาดา   พรมอินทร์) 
รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 

 


