
             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ที…่………………………………………………ลงวันที่  7 ตุลาคม 2563 
เรื่อง    การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

                  ด้วยฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกงบรายจ่ายที่ด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ 2563   ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณท้ังสิ้น 3,567,646.6 บาท  จ านวนครั้ง/โครงการที่จัดซื้อจัด
จ้าง  25 โครงการ   แยกตามประเภทการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ดังนี้ 
  1.1 จัดหาโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) จ านวน  - รายการ   
 เป็นเงิน  -  บาท 
  1.2 จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 3,567,646.6 บาท 
          - งบโครงการพัฒนาตาม Road  map  จ านวน  25  โครงการ  งบประมาณ   2,924,648 บาท          
          - งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1  โครงการ  งบประมาณ  188,133.60 
          - งบงานประจ า  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น 343,256  บาท 
          - งบส ารองจ่าย  งบประมาณทั้งสิ้น  111,609 บาท 

            2. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  เป็นเงิน  - บาท  มูลค่าที่ท าสัญญา จ านวน  - บาท  สามารถ
ประหยัดงบประมาณจ านวน  - บาท  คิดเป็นร้อยละของวงเงินในการจัดหา ร้อยละ  - 
 3. มูลค่าท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณจ านวน  3,567,646.6  บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. มีโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  จ านวนเงิน  -  บาท  คิดเป็นร้อยละ  - 
          - รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประกาศเผยแพร่ในเวปไซต์ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต่อไป 
 
      

                                                        (นางสาวภาณี  คงประสม) 
                                                                        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
................................................. 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ ได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 
2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง                จ านวน  25  โครงการ 
 2.2 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                     จ านวน   -   โครงการ 
 2.3 จดัซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                          จ านวน   -   โครงการ 
 2.4 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)     จ านวน  -  โครงการ 
สรุปผลการวิเคราะห์ 
ร้อยละของโครงการ  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
ร้อยละของจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณ ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 3,567,646.6 100 
สอบราคา 0 0 
พิเศษ            0  0 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 
รวม 3,567,646.6 100 
 
  
 
 
  
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 
เฉพาะเจาะจง 25 100 
สอบราคา 0 0 
พิเศษ 0 0 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 
รวม         25 100 



                    
3.ปัญหาและอุปสรรค 

 3.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระเบียบกฎหมาย ในปัจจุบัน มีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากข้ึน
จากระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม มากยิ่งขึ้น อาจท าให้เกิดความ
ล่าช้าบ้างในบางสถานการณ์ 
 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นรายการที่ต้อง ให้คณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ เช่นการก าหนด
ร่าง TOR ซึ่งในการท างานเป็นหมู่คณะ จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่า บางรายการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เนื่องจากมีปัญหาด้านกระบวนการท างาน เช่น การแจ้งจัดสรร การอนุมัติเงินงวด ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 3.3  การจัดสรรอนุมัติเงินประจ างวด บางรายการได้รับล่าช้า ท าให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้าไปด้วย 
          3.4  กฎหมาย ระเบียบ บางอย่างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ ท าให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้า เช่น การรอ
ผลการอุทธรณ์ จากส่วนกลางต้องใช้ระยะเวลามาก 
 3.5  ผู้ปฏิบัติที่ท าหน้าที่เป็น จนท.พัสดุ  ต้องใช้เวลาในการให้ค าปรึกษา แนะน า  แก้ปัญหา ตลอด
จนถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน  
 3.6  ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่เข้ามาท าสัญญาตามก าหนด หรือท าสัญญาแล้ว ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา หรือ อาจส่งมอบพัสดุ ล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้ส่งผลถึงการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย 
           3.7  ด้านคุณภาพของพัสดุ ทีจ่ัดซื้อโดยเฉพาะที่จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) หน่วยงานจะได้พัสดุที่คุณภาพต่ า อายุการใช้งานต่ า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานต่ า 
เนื่องจาก ผู้ขายมีการแข่งขันราคากัน จึงเสนอพัสดุที่มีคุณภาพต่ า แต่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง 
และโรงเรียนได้รับพัสดุล่าช้ามาก ไม่ทันต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้ขายส่งมอบล่าช้า 

3.8 ด้านของการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อตามลักษณะในข้อ 3.7 จะท าให้มีงบประมาณ
คงเหลือจากการประกวดราคามาก 

 4. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

    4.1 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีท่ีรายการที่จัดสรรครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด ควรมอบให้โรงเรียน
เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งจะเป็นผลดีคือ โรงเรียนได้รับพัสดุรวดเร็ว  และสามารถเลือกซื้อพัสดุที่มี
คุณภาพมากขึ้นตามที่ต้องการ (ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  

             4.2 ควรจัดอบรบให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียน ซึ่งมีบุคคลกร 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด  จึงควรให้ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดเป็นระยะ ๆ  
    4.3 ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติเงินงวด ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 
 
  
 
 



รายงานผลการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                           โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

งบโครงการพัฒนาตาม Road  map  จ านวน  25  โครงการ  งบประมาณ   3,104,816   บาท  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง งบประมาณ
ที่ได้รับ 

จ านวน
เงินที่
จัดซื้อ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 15,000 - 15,000 - 

2 โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ  15,000 1,984 13,016 หจก.น าวิทยา 

3 โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความ

เป็นเลิศ 

30,000 17,480 12,520 ร้านไวนิลเขาบาท 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน

การศึกษา 

3,000 1,355 1,645 หจก.ตรังซัพพลาย 

5 โครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความเพ่ือยกระดับผลคุณภาพ
การศึกษา 

3,000 - 3,000 - 

6 โครงการห้องสมุดพิชิตการอ่าน 5,000 1,500 3,500 Icon computer and 

solutions 

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 - 10,000 - 

8 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 10,000 - 10,000 - 

9 โครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active Learning) 

5,000 - 5,000 - 

10 โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 2,000 - 2,000 - 

11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน 

5,000 - 5,000 - 

12 โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

3,000 303 2,697 ร้านพิมพ์จัง 

13 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3,000 3,000 -  - หจก.น าวิทยา 

 - โจโจ้อาร์ต 

 - ร้านวิเศษคลังยา 



หมายเหตุ : สามารถถั่วจ่ายได้ในทุกกิจกรรม  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง งบประมาณ
ที่ได้รับ 

จ านวนเงิน
ที่จัดซื้อ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

14 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

และประเพณีวัฒนธรรมไทย 

3,000 - 3,000 - 

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม สร้าง

คนดีสู่สังคม 

3,816 - 3,816 - 

16 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 - 5,000 - 

17 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ

เรียนรู้ 

15,000 3,200 11,800 -หจก.ไทยคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เซอร์วิส 

-บริษัท โชคดี คอม บริการ 

จ ากัด 

18 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่ง

เรียนรู้ 

100,000 86,850 13,150 -นายวิทยา  รองเมือง/เขา

วิเศษ แอร์ 

-หกจ.ตรังซัพพลาย 

19 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 - 5,000 - 

20 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2,300,000 2,300,000 - นางสาวอนรรฆอร ศรี

จันทร์ทอง 

21 โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือใน

การจัดการศึกษา 

3,000 - 3,000 - 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อนุบาล 

400,000 400,000 - นายวิชิต กาลสุวรรณ์ 

23 โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 50,000 - 50,000 - 

24 โครงการจ้างครูผู้สอนภาษาจีน 108,000 108,000 - นางสาวนารีรัตน์   

ลบเลือน 

25 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ

และการบัญชี 

3,000 976 2,024 ร้านพิมพ์จัง 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,104,816 2,924,648 180,168  



งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1  โครงการ  งบประมาณ  326,629.36  บาท 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 
งบประมาณที่

ได้รับ 
จ านวนเงินที่

จัดซื้อ 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
1.1  กิจกรรมวิชาการ 
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
  - กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
  - Open House 

273,738.36 
63,738.36 

 
 
 
 
 
 

 
63,738.36 

 

 

- 

-หกจ.ตรังซัพพลาย 

-หจก.ไทย
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

-ร้านไวนิลเขาบาท 

-ร้านแอนนี่ 

-เลิศชัย ออโตเมชั่น 

-หจก.น าวิทยา 

-ร้านปิยะศิลป์ 

2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนาร ี
2.1 เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
2.2 เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ 
2.3  กิจกรรมคุณธรรม น าความรู้ อยู่
อย่างพอเพียง 
2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

90,000 
20,000 

 
40,000 

 
20,000  
10,000 

73,070 16,930 -นายไชยวัฒน์  

เลื่อนแป้น 

3.  กิจกรรมทัศนศึกษา 
  - ระดับชั้นปฐมวัย 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา 
 

100,000 

20,000 

80,000 

37,080 62,920 

 

-นายไชยวัฒน์ 

เลื่อนแป้น 

4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 
  - ระดับชั้นปฐมวัย 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา 

20,000 

10,000 

10,000 

14,925 5,075 -ร้านโชคดี คอม 
บริการ จ ากัด 

-บริษัท เว็บ เซอร์วิส 
จ ากัด 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 326,629.36   188,133.60 137,816  

 
  



งบงานประจ า  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  402,408  บาท 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 
งบประมาณที่

ได้รับ 
จ านวนเงินที่

จัดซื้อ 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1. 
 
 

ค่าวัสดุส านักงาน 
  (1) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (2) วัสดุส านักงาน 

(60,000) 

35,000 

25,000 

 

- 

23,058 

 

35,000 

1,942 

 

-บริษัทเอเอ็ม-วัน จ ากัด 

-หจก.ตรังซัพพลาย 

2. ค่าวัสดุการศึกษา (100,000) 81,150 18,850 - หกจ.ตรังซัพพลาย 

- เลิศชัย ออโตเมชั่น 

3. ค่าสาธารณูปโภค 
  (๑)  ค่าไฟฟ้า 
  (๒)  ค่าโทรศัพท์/แฟกซ์ 

(224,048) 
217,048 

5,000 

 

217,048 
5,000 

 

- 

- 

 
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

-บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

4. ค่าใช้สอย 
 (๑)  ค่าพาหนะเดินทางไป
ราชการ 

      
 (20,000) 

 

17,000 

 

3,000 

 
-ครูและบุคลากรโรงเรียน
วัดเขาวิเศษ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 402,408 343,256 59,152  

 

งบส ารองจ่าย  งบประมาณทั้งสิ้น   134,136.55  บาท 

 
 

ที ่
งบส ารองจ่าย

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง งบประมาณที่

ได้รับ 

จ านวนเงินที่

จัดซื้อ 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1. งบส ารองจ่าย 134,136.55   111,609 22,527.55 -นายวิทยา  รองเมือง/เขาวิเศษ
แอร์ 

-ร้านไวนิลเขาบาท 

-เลิศชัยออโตเมชั่น 

-หจก.ไทยคอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

 


