
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บันทึกข)อความ 
ส"วนราชการ โรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม    

ท่ี  …………………………………..   วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  

เร่ือง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ0างหรือการจัดหาพัสดุประจำปL ๒๕๖๕  
 

เรียน     ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม  
  

  ตามท่ี คณะกรรมการการข0อมูลข"าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ.

๒๕๕๘ เร่ือง กำหนดให0ข0อมูลข"าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ0างของหน"วยงานรัฐเปVนข0อมูล

ข"าวสารท่ีต0องจัดไว0ให0ประชาชนตรวจดูได0 ตามมาตรา ๙(๘) แห"งพระราชบัญญัติข0อมูลข"าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให0หน"วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ0างของหน"วยงานเปVนราย

เดือนทุกๆ เดือนน้ัน 

  ฝ̀ายพัสดุ ได0สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ0าง ปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังน้ี 

1. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ0างหรือจัดหาพัสดุ 

2. ปcญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ0าง หรือการจัดหาพัสดุ 

3. การปรับปรุงการดำเนินงานต0องการจัดซ้ือจัดจ0าง หรือการจัดหาพัสดุ ดังแนบ 

เห็นควรลงประกาศหน0าเว็บไซตfโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี  

                                                                (นายเด"นนคร  พ0นพาล)  

 

     ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี 

                                                                          (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

 

       þ  เห็นชอบ 

              þ  อนุมัติ 

 

  

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

            (นายสังวาลยf พลอยดำ) 

                                                                    ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม



รายงานการวิเคราะห-ผลการจัดซื้อจัดจ7าง ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ1างป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 โรงเรียนยางซ0ายพิทยาคมได0รับอนุมัติงบประมาณในปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมท้ังงบประมาณท่ี

ได0รับจัดสรร งบประมาณตามกลุ"มงานต"างๆ และงบประมาณจัดสรร ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรfท่ี ๑ : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๓๘,๐๐๐ 

๒ โครงการเสริมสร0างคุณธรรม จริยธรรมและค"านิยมท่ีพึงประสงคf ๒๗,๐๐๐ 

รวมเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ 

 

ยุทธศาสตรfท่ี ๒ : การพัฒนากำลังคนและสร0างความสามารถในการแข"งขัน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๔,๐๐๐ 

รวมเงินงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ 

 

ยุทธศาสตรfท่ี ๓ : พัฒนาผู0เรียนให0มีความสามารถและมีความเปVนเลิศทางวิชาการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู0ของนักเรียน ๑๙,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘๐,๙๕๐ 

๓ โครงการส"งเสริมทักษะและประสบการณfนอกห0องเรียน ๑๗,๐๐๐ 

รวมเงินงบประมาณ ๑๑๖,๙๕๐ 

 

ยุทธศาสตรfท่ี ๔ : สร0างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ๒๔,๑๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนณู0ผ"านเทคโนโลยี ๒๐,๐๐๐ 

รวมเงินงบประมาณ ๔๔,๑๐๐ 

 

 



ยุทธศาสตรfท่ี ๕ : จัดการศึกษาเพ่ือสร0างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปVนมิตรกับส่ิงแวดล0อม 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการสร0างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปVนมิตรกับส่ิงแวดล0อม ๒๑๙,๘๐๐ 

รวมเงินงบประมาณ ๒๑๙,๘๐๐ 

 

ยุทธศาสตรfท่ี ๖ : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการจัดการศึกษาแบบมีส"วนร"วมและกระจายอำนาจ ๖,๕๐๐ 

๒ โครงการส"งเสริมการบริหารงานในโรงเรียนอย"างเปVนระบบ ๑๓,๐๐๐ 

รวมเงินงบประมาณ ๑๙,๕๐๐ 

 

 

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร1อยละของจำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตรOในการดำเนินงาน 

ประจำป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

โรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม ได0ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ0างประจำปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตาม

พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ0างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดให0หน"วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซ้ือ

จัดจ0างประจำปL และประกาศเผยแพร"ในระบบเครือข"ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน"วยงานของรัฐท่ี

กรมบัญชีกลางกำหนด และให0เปrดเผย ณ สถานท่ีปrดประกาศของหน"วยงานของรัฐ 

13%

5%

24%

9%

45%

4%

รายละเอียดงบประมาณโครงการประจำป4การศึกษา 2565 

ยุทธศาสตร*ท่ี 1 ยุทธศาสตร*ท่ี 2 ยุทธศาสตร*ท่ี 3 ยุทธศาสตร*ท่ี 4 ยุทธศาสตร*ท่ี 5 ยุทธศาสตร*ท่ี 6 



โรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม ได0รับจัดสรรงบประมาณในปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได0ดำเนินการจัดหา

พัสดุในแต"ละวิธีตามตารางสรุปได0ดังน้ี 

 

ตารางแสดงร1อยละของจำนวนรายการจัดซ้ือจัดจ1างจำแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ1าง 
จำนวน

รายการ 
คิดเปRนร1อยละ 

วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเปRนร1อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๙๓ ๑๐๐ ๕๒๐,๕๓๓ ๑๐๐ 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสf  

(e-bidding) 

- - - - 

วิธีคัดเลือก - - - - 

รวม ๑๙๓ ๑๐๐ ๕๒๐,๕๓๓ ๑๐๐ 

 

 
 

 

จากตารางและแผนภูมิแสดงจำนวนเงินงบประมาณในการจัดหาพัสดุจำแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ 

ประจำปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการดำเนินการ

จัดซ้ือจัดจ0างท้ังหมด จำนวน ๑๙๓ รายการ รวมเปVนจำนวน ๕๒๐,๕๓๓ บาท มีการจัดซ้ือจัดจ0างหรือจัดหาพัสดุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ร0อยละ ๑๐๐ ของจำนวนรายการท้ังหมด  

 

 

แผนภมูิแสดงร้อยละจํานวนเงินงบประมาณจําแนกตามวิธีการจดัหาพสัด ุ

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา วิธีคดัเลือก 



ปUญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดหาพัสดุในป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปUญหา/อุปสรรค แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

๑. การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนยังไม"เข0าใจเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ0างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว"า

ด0วย การจัดซ้ือจัดจ0างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข0องกับการจัดซ้ือ

จัดจ0าง 

๑. เข0าอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ0าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว"าด0วยการจัดซ้ือจัดจ0างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงท่ี

เก่ียวข0องให0เข0าใจและปฏิบัติให0ถูกต0อง 

๒. จัดทำแบบฟอรfมและคู" มือในการปฏิบัติลงบน

เว็บไซตf 

๒. เจ0าหน0าท่ีพัสดุโรงเรียนเปVนเจ0าหน0าท่ีใหม" จึงยัง 

ไม"ค"อยมีความรู0ความเข0าใจในระบบการจัดซ้ือจัดจ0าง 

๑. จัดอบรมเพ่ิมเติมให0กับเจ0าหน0าท่ีต"าง ๆ ในโรงเรียน

เพ่ิมเติม 

 

 

ข1อเสนอแนะ 

๑. กรมบัญชีกลางควรออกหลักเกณฑfหรือแนวทางให0ส"วนราชการท่ีจัดซ้ือได0ของดีมีคุณภาพ หรือได0ผู0

รับจ0างท่ีมีคุณภาพดำเนินการเปVนไปตามสัญญา ไม"เกิดปcญหาท้ิงงาน หรืองบประมาณพับไปตามผลของกฎหมาย 

๒. หน"วยงานต0นสังกัดควรกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑfการศึกษาตรงตามความต0องการและเปVน

ปcจจุบันอย"างน0อยปLละ ๑ คร้ัง 

 

การปรับปรุงการดำเนินงานด1านการจัดซ้ือจัดจ1าง ในป4งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

 จากการวิเคราะหfงบประมาณท่ีโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม ได0รับจัดสรรงบประมาณในปL พ.ศ.๒๕๖๕ 

ดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ0างของโรงเรียนได0ดำเนินการตามระเบียบกำหนด การจัดซ้ือจัดจ0างต"าง ๆ น้ันมีการจัดซ้ือ

จัดจ0างกับผู0มีอาชีพในการซ้ือการจ0างท่ีหลากหลาย ไม"กำหนดซ้ือจ0างกับร0านใดร0านหน่ึงเปVนการเฉพาะ โดย

พิจารณาให0รายงานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปVนสำคัญและในการจัดซ้ือจัดจ0าง ก็ได0มีผู0ท่ีมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑfท่ีกำหนด จากการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ0างเพ่ือนำข0อมูลมาวิเคราะหf เสนอให0กับกลุ"มงาน

ต"าง ๆ เพ่ือดำเนินงานต"อไป 

 นอกจากน้ี การดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ0างของโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม ยังมีหน0าท่ีดูแล ติดตามข0อมูล

การจัดซ้ือจัดจ0างของโรงเรียนในปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือทำความเข0าใจให0กลุ"มงานต"าง ๆ ของโรงเรียน

เข0าใจในระบบการจัดซ้ือจัดจ0าง ให0ดำเนินการตามระเบียบได0อย"างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานพัสดุและการ

จัดซ้ือจัดจ0างอย"างถูกต0องต"อไป 

 


