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คำนำ 
 
 เอกสารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนทุ่งสง
วิทยา  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   โดยได้รับงบประมาณ
จากการบริจาคสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่า  รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

        โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

  



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2564  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  งานพัสดุ  โรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้ 

  1. มีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังส้ิน 211 รายการ   ซึ่งจากรายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินท่ีเกิน   5,000   บาท  
ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และวงเงินไม่เกิน5,000 
บาท ซึ่งไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
  2. วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท้ังส้ิน  5,570,805 บาท  (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าบาทถ้วน)  มีผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

ลำดับที่ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้างจริง 

จำนวนเงินงบประมาณเหลือ
จากการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1. e-bidding - - - - - 
2. เฉพาะเจาะจง 3,280,550 2,965,054.38 53.22 315,495.62 5.67 
3. คัดเลือก 2,290,255 2,286,255 41.04 4,000 0.07 

 รวม 5,570,805 5,251,309.38 94.26 319495.62 5.74 
 

โดยจำแนกการใช้จ่ายเงินตามวิธการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้  

ลำดับที่ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

จำนวนงบประมาณ 
ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างจิรง 

จำนวนรายการ 
ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างจริง 

จำนวนเงิน 
งบประมาณ(บาท) 

 ร้อยละ จำนวนรายการ
(รายการ) 

ร้อยละ 

1. e-bidding - - - - 
2. เฉพาะเจาะจง 2,965,054.38 53.22 209 99.05 
3. คัดเลือก 2,286,255 41.04 2  0.95 
 รวม 5,251,309.38 94.26 211 100.00 

  
   จากตาราง จะเห็นได้ว่า งานพัสดุ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา   ประจำปงีบประมาณ 2564      ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างส่วนใหญ่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และรองลงมาคือวิธีคัดเลือก ซึ่งเมื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด    
211 รายการ  เป็นเงิน 5,251,309.38  บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) 

 

  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือกตามโครงการต่างๆ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี  2564 ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เป็นงบดำเนินงาน และงบบุคลากร  ดังนั้นจึงเป็นการจัดซื้อ
วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  การสร้างและซ่อมบำรุงด้านสาธารณธูปโภค
พื้นฐานให้กับผู้เรียนภายในสถานศึกษา 
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       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.  
2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและดำเนินการด้วยความโปร่งใส และทันเวลา ทันความต้องการการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์  และ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ตามสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ 2564  มีกรณีดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  ได้รับผลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้   จึงส่งผลกระทบในการ
ดำเนินงานของบุคลากรและบางโครงการ ต้องยกเลิก อีกท้ังผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีรุนแรงขึ้น จึงเกิดความล่าช้าในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง  
  2. กรณีซื้อวัสดุ  จัดจางทำของหรือจ้างเหมารายการต่างๆ    เพื่อใช้ในโครงการหรือพิธีสำคัญต่างๆ ใน
บางครั้งไม่สามารถจัดซื้อได้ทันต่อความต้องการใช้   เนื่องจากได้รับใบเสนอความต้องการใช้พัสดุในระยะเวลา
กระช้ันชิดและบางครั้งวัสดุท่ีจำเป็นต้องใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆ  ต้องรอหนังสือเวียนยืนยนัจากหน่วยงานของ
จังหวัดหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ก่อนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จึงทำให้
ล่าช้าและไม่สามารถจัดหาวัสดุได้ทันตามวันเวลาตามท่ีกำหนด 
  3. การจัดซื้อจัดจ้างในหลายๆรายการ การดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้ันตอนและเอกสารประกอบการดำเนินงานค่อนข้างมากทำให้งาน
ล่าช้า   

 

  ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างไว้  ดังนี้  
  1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการในการจัดทำโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการจัดซื้อ
จัดจ้าง วางแผนการปฏิบัติการ ความศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเปาหมายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
  2. กรณีซื้อวัสดุ  หรือจ้างทำของ หรือจ้างเหมารายการต่างๆ   เพื่อใช้ในโครงการ  ให้จัดส่งบันทึกความ
ต้องการใช้พัสดุให้กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ไมน่้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดำเนินโครงการ 
  3. กรณีขาดผู้ผู้เช่ียวเฉพาะด้านในเรื่องงานช่าง ควรขอความร่วมมือจากผู้ท่ีมีความรู้เฉพาะทางจากสถาน
ศึกษอื่น หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ตามความต้องการในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
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 4. เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ต้องศึกษาระเบียบกฎหมาย คู่มือหนังสือเวียนเป็นประจำ
อยู่เสมอ และเจ้าหน้าท่ีควรได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะสร้าง
มาตรฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเส่ียงและความผิดผลาดในการปฏิบัติงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ส่งผลให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.  จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน  และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เพื่อเป็นเครื่องมือนำ
ทางในการปฏิบัติงานท้ังเจ้าหน้าท่ี และบุคลากรภายในโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบและทันเวลา  
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ร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลำดับที่ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนรายการ ร้อยละ 
1. e-bidding - - 
2. เฉพาะเจาะจง 209 99.05 
3. วิธีคัดเลือก 2  0.95 

 รวม 211 100.00 
 

 
 

ร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    

 

  

99.05% 0.95%

จ านวนรายการ

เฉพาะเจาะจง

วธีิคดัเลือก
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ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลำดับที่ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงินที่

จัดซ้ือจัดจ้างจริง 
ร้อยละที่จัดซ้ือ

จัดจ้างจริง 
1. e-bidding  -  - -  
2. เฉพาะเจาะจง 3,280,550 2,965,054.38 53.22 
3. วิธีคัดเลือก 2,290,255 2,286,255 41.04 

 รวม 5,570,805 5,251,309.38 94.26 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการซ้ือจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

53.22%41.04%
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

เฉพาะเจาะจง

วธีิคดัเลือก


