
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
ที ่      วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
............................................................................................................................. ........................................... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
  ตามที่ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน 
และโครงการต่างๆ เฉพาะของโรงเร ียนควนโดนวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวน             
ทั้งสิ้น 66 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,957,333.60 บาท นั้น 
 

  บัดนี้ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ 2564 (งบอุดหนุน งบเรียนฟรี งบระดมทุนคอม) และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ ่มเติม        
เสร ็จส ิ ้นทุกโครงการ บางโครงการมีการบูรณาการร ่วมกับโครงการอื ่นเพื ่อประหยัดงบประมาณ                 
ของส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
 
        (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
รวมถึงการจัดทำในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โรงเรียนควนโดนวิทยา 
สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ร้อยละ 

1 คัดเลือก 1 1.52 
2 เฉพาะเจาะจง 65 98.48 

รวม 66 100.00 
 

แผนภูมิวงกลม แสดง ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามจำนวนโครงการ 
 

 
 

 จากตารางที ่  1 แสดงให้เห ็นว ่า  การจ ัดซื้อจ ัดจ ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต้ังแต่ว ันที่                    
1  ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 98.48 ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท จึงทำให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดำเนินการมากที่สุด สามารถ
ดำเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามต้องการใช้ปฏิบัติงาน 
และวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 1.52 รองลงมา 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จ าแนกตามโครงการ

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง



ตารางท่ี 2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1 คัดเลือก 815,440.00 27.58 
2 เฉพาะเจาะจง 2,141,893.60 72.42 

รวม 2,957,333.60 100.00 
 

แผนภูมิวงกลมแสดง ราคารวมการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ใช้
งบประมาณมากที่สุด จำนวนเงิน 2,141,893.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.42 และรองลงมาเป็นวิธีคัดเลือก  
จำนวนเงิน 815,440.00 บาท คิดเป็น 27.58 
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

จำนวน
โครงการ 

1 64107079841 จ้างทำสติิ๊กเกอร์โฟมบอร์ด
รณรงค์การอ่าน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,120.00 0.24 

2 64107070173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 60,310.00 2.13 

3 64107064824 จ้างจ้างทำโรงจอดรถโรงเรียน
ชั่วคราวและซ่อมหลังคาห้อง
อนัตตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 46,500.00 1.57 

4 64107062618 จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู และ
สติ๊กเกอร์รองพ้ืน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,680.60 0.32 

5 64107061520 จ้างทำป้ายอะคริลิคและป้าย
ไวินิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 11,046.00 0.37 

จ าแนกตามราคารวม
การจัดซื้อจัดจ้าง

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง



ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

จำนวน
โครงการ 

6 64097415382 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00 0.94 

7 64087437496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 27,000.00 0.91 

8 64087418775 จ้างล้าง ทำความสะอาด เช็ค 
และ ลงโปรแกรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 32,050.00 1.08 

9 64087268704 จ้างปรับปรุงระบบน้ำบาดาล
และระบบน้ำดื่มของโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 17,925.00 0.60 

10 64087268133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 67,630.00 2.28 

11 64087266869 จ้างซ่อมแซมอาคารต่างๆ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 36,500.00 1.23 

12 64087265435 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและงาน
บ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,200.00 0.20 

13 64077095111 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 27,348.00 0.92 

14 64077093927 จ้างติดตั้งและเดินสายระบบ
สัญญานอินเตอร์เน็ต โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 11,900.00 0.40 

15 64077091635 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 23,000.00 0.77 

16 64077088536 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
และประตูบานเลื่อน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 33,800.00 1.14 

17 64077084683 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,380.00 0.21 

18 63127145599 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม
ระบบเครือข่าย สำหรับการ

วิธีเฉพาะเจาะจง 317,800.00 10.74 



ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

จำนวน
โครงการ 

เรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

19 64057085169 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปี
การศึกษา 2564 โดยวิธี
คัดเลือก  

วิธีคัดเลือก 815,440.00 27.57 

20 64067347892 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าใน
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 34,435.00 1.16 

21 64067347701 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 13,065.00 0.44 

22 64067347586 จ้างซ่อมแซมเรือนพยาบาน
และห้องการงานอาชีพ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 55,000.00 1.85 

23 64067347536 ซื้อต้นไม้และพันธุ์ไม้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,900.00 0.26 

24 64067270802 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 77,040.00 2.60 

25 64057319033 จ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน เลข
ทะเบียน นข 823 สตูล โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 46,384.00 1.56 

26 64057339650 จ้างทำตู้กระจกอลูมิเนียมชั้น
ลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 13,000.00 0.43 

27 64047173127 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 0.20 

28 64047249796 จ้างมุงหลังคาโรงเลี้ยงไส้เดือน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00 0.27 

29 64047224766 ซ้ือวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 38,360.00 1.29 

30 64047173283 ซื้อถังดับเพลิงและน้ำยา
ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 29,920.00 1.01 

31 64047172988 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   

วิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 0.33 

32 64047171318 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,940.00 0.20 



ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

จำนวน
โครงการ 

33 64047171004 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,250.00 0.24 

34 64047170705 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 69,940.00 2.36 

35 64027108214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 0.40 

36 64027104611 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและ
วัสดุอื่นๆ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 0.33 

37 64027077062 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,617.00 0.32 

38 64027080588 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 0.70 

39 64027077782 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   

วิธีเฉพาะเจาะจง 41,816.00 1.51 

40 64027069718 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 52,000.00 1.75 

41 64027065550 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟม
บอร์ดต่างๆ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   

วิธีเฉพาะเจาะจง 49,692.00 1.68 

42 64027056336 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,995.00 0.20 

43 64027052055 จ้างทำป้ายไวนิลและป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 12,364.00 0.41 

44 64027020602 ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 1.69 

45 64027025429 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 18,249.00 0.61 

46 64027013219 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   

วิธีเฉพาะเจาะจง 18,779.00 0.63 

47 64027008852 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 7,050.00 0.23 



ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

จำนวน
โครงการ 

48 64027001475 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   

วิธีเฉพาะเจาะจง 20,020.00 0.67 

49 64017093868 ซื้อเสื้อสูทสภานักเรียน ปักโล
โก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 31,900.00 1.07 

50 64017084800 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 68,985.00 2.33 

51 63127388175 จ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารเพ่ือ
เข้ารับการประเมินโรงเรียน
พระราชทาน ปีการศึกษา 
2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 13,040.00 0.45 

52 63107239025 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 6.76 

53 63127037365 จ้างกัน้กระจกที่วางอาหาร
สำหรับแม่ค้าท่ีโรงอาหาร โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 39,200.00 1.32 

54 63117426267 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 17,170.00 0.58 

55 63117400715 จ้างทำที่กั้นสำหรับแม่ค้าโรง
อาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 22,000.00 0.75 

56 63117397996 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 0.21 

57 63117395525 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 38,992.00 1.31 

58 63117392467 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
18,000 BTU โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00 1.35 

59 63117374783 จ้างทำป้ายโฆษณาและ
เผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,676.00 0.19 

60 63117329381 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 6,880.00 0.23 



ลำดับที่ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา 
จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

จำนวน
โครงการ 

61 63117320353 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 0.16 

62 63117315345 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 69,640.00 2.35 

63 63107130216 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 24,610.00 0.83 

64 63107115580 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,900.00 0.33 

65 63107071863 จ้างซ่อมเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

วิธีเฉพาะเจาะจง 8,780.00 0.30 

66 63107070384 ซื้อเสาวอลเลย์บอลและเสา
เซปักตะกร้อ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 15,695.00 0.53 

รวม 2,957,333.60 100 
 

 จากตารางข้างต้น ในงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนควนโดนวิทยา มีการจัดซื ้อจัดจ้างตาม
แผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในระบบ e-GP มีจำนวนทั้งสิ้น 66 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,957,333.60 บาท 
 

สรุปผลการดำเนินงานในปึงบประมาณ พ.ศ.2564 
 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของโรงเรียนควนโดนวิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ผลปรากฏว่า จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีทั้งหมด 66 โครงการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่ สุด จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
98.48 และรองลงมาเป็นวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.52  เนื่องจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่
ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้คล่องตัว รวดเร็ว และสะดวกที ่สุด ทำให้ผลการจัดซื ้อจัดจ้างด้วยวิธี             
ตกลงราคามีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่หนึ่ง 
 โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใสและจัดหา
พัสดุทันตามความต้องการใช้พัสดุ และเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
พ.ศ.2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ของ โรงรียนควนโดนวิทยา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี้ 
 1. กลุ่มงานตา่ง ๆ ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการล่าช้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณล่าช้าตามไปด้วย 
 2. ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้
ความเข้าใจ ในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
 3. ระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การปรับเปลี่ยนระบบการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP 
ต้องศึกษากระบวนการ ขั้นตอนของการทำงานใหม่ ซ่ึงมีข้ันตอนเพ่ิมข้ึน ทำให้การปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน จึง
ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ข้าลง ไม่คล่องตัว 
 

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1. จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปึงบประมาณ และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน 

 2. จัดทำเอกสาร/คู่มือ/แผนผังขั้นตอน การดำเนินงานด้านพัสดุ เผยแพร่แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 3. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพัฒนาและศึกษา ทำความเข้าใจขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุฯ 

 4. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสอบถามเพ่ิมเติมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เช่น 

การบริหารพัสดุต้นสังกัด กรมบัญชีกลาง 


