
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ด้วยโรงเรียนล ำปลำยมำศ  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ 2564 จึงจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 
2563 – 30 กันยำยน 2564) เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรรำยงำนไปปรับใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลคุ้มค่ำ  ตำมกำรประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์
ไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป 

ปีงบประมำณ 2564 โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมำณดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ที ่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย ร้อยละของรายจ่าย

งบประมาณ 
1 เงินอุดหนุนรำยหัว 8,491,010.39 8,491,010.39 40.02 
2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 
2,292,738.16 2,292,738.16 10.81 

3 ค่ำหนังสือแบบเรียน 2,964,647.86 2,964,647.86 13.97 
4 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 1,310,200.00 1,310,200.00 6.17 
5 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 2,486,900.00 2,486,900.00 11.72 

รวม 21,217,990.77 17,545,496.41 82.69 
 

แผนภูมิแสดงการรับ - การจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ำอุดหนุนรำยหัว ร้อยละ 40.02 

ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ 11.72 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ร้อยละ 6.17 

ค่ำหนังสือแบบเรยีน ร้อยละ 13.97 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ร้อยละ 10.81 
19.00 



ซึ่งทำงโรงเรียน ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงหนังสือ 
ที่สั่งกำรเกี่ยวข้อง โดยวิธีกำรจัดหำรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงการจ าแนกร้อยละตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 2564 
 

จ านวน (ครั้ง) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

334 - - 334 
    

ร้อยละ - - 100.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการจ าแนกจ านวนเงินงบประมาณ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
งบประมาณ 2563  
 

ที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
(ครั้ง) 

งบประมาณ งบประมาณที่ก่อหนี้
ผูกพัน (บาท) 

ร้อยละ ล าดับ 

1 วิธีคัดเลือก - - - - - 
2 วิธีเฉพำะเจำะจง      

 -จัดซื้อ 252 4,241,403.05 4,241,403.05 100.00 1 
 -จัดจ้ำง 82 1,328,097.65 1,328,097.65 100.00 2 

รวม 334 5,569,500.70 5,569,500.70   

 

วิธีเฉพำะเจำะจง  

ร้อยละ 100.00 



จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โรงเรียนล ำปลำยมำศ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ               
จัดจ้ำง ตำมงบประมำณ พบว่ำได้วิธีจัดซื้อจัดจ้ำงใช้มำกที่สุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง  ( จัดซื้อ) จ ำนวน 252 ครั้ง    
คิดเป็นร้อยละ 75.45  มีกำรก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมำณ รองลงมำ คือ วิธีเฉพำะเจำะจง   
(จัดจ้ำง) จ ำนวน 82 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.55  มีกำรก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมำณ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 พบว่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโรงเรียนล ำปลำยมำศ ที่ใช้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,569,500.70 บำท  และได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 334 ครั้ง  
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกท่ีสุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน 334 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 งบประมำณท่ีใช้ตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังกล่ำว คิดเป็นเงินจ ำนวน 5,569,500.70 บำท  คิด
เป็นร้อยละ 100.00 
 
ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมโครงกำร พัสดุบำงอย่ำงไม่สำมำรถจัดซื้อในท้องถิ่นได้ ซึ่งส่งผลให้เกิด
ควำมล่ำช้ำต่อกระบวนกำรจัดซื้อ 

2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงโครงกำรต้องมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน และมีคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องหลำยส่วน จึงท ำให้ต้องมีกำรประสำนงำนบ่อยครั้งและคณะกรรมกำรติดภำระงำน 

 
ข้อเสนอแนะพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ควรมีกำรสนับสนุนพัฒนำบุคลำกรด้ำนพัสดุที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะ เพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบ
และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

วิธีเฉพำะเจำะจง จัดซื้อ ร้อยละ 75.45 

วิธีเฉพำะเจำะจง จัดจ้ำง ร้อยละ 24.55 


