
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 

 

 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37: ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผล

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่ก าหนดใหส่วนราชการได้

น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้อง

แสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสม

ประโยชน์ภาครัฐ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 

ดังนี้ 

1. จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 จ านวน   2,167,400 บาท 

2. จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นจ านวน      250,000 บาท 

3. จากเทศบาลบ้านถิ่น จ านวน        125,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 1.1: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 (ตุลาคม พ.ศ.2557-กันยายน พ.ศ.2558) 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ 
(จ านวน) 

งบประมาณท่ีอนุมัติ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

จัดล าดับ 

ตกลงราคา 11 599,300 23.57 2 
สอบราคา 7 1,943,100 76.43 1 

รวมทั่งสิ้น 18 2,542,400 100.00  



 

 จากข้อมูลตารางที่ 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี

โครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุนจ านวน 7 โครงการ งบด าเนินงาน 11 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวง

เงินสูงที่สุดคือวิธีสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,943,100  บาท คิดเป็นร้อยละ 76.43 รองลงมาคือวิธีตกลงราคาเป็น

เงินทั้งสิ้น 599,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.57  

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรงเรียน มีดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่

ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการอันเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความ

ต้องการของผู้ใช้ 

2. ผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ไม่มีความช านาญให้การก าหนดคุณลักษณะในบางเรื่อง 

 

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนถิ่น

โอภาสวิทยา มีดังนี้ 

1. ปัญหาด้านกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ 

2. ปัญหาที่เกิดจากการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) 

3. ปัญหาจากลักษณะงานที่งานหลายงานรวมกัน เช่น  ในงาน  1 งาน มีทั้งงานซื้องานจ้าง  

งานซื้อคอมพิวเตอร์   ท าให้กระบวนการจัดหามีความยุ่งยากมาก 

4. ปัญหาคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความพร้อมในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 



4. การวิเคราะห์ความสามรถในการประหยัดงบประมาณ 

ตารางที่ 4.1: สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ประหยัดได้(ตุลาคม พ.ศ.2558-

กันยายน พ.ศ.2558) 

 

งบประมาณเพ่ือการลงทุนและงบด าเนินการ(หน่วย:บาท) 
งบประมาณท่ีอนุมัติ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 

2,542,400 2,470,100 72,300 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 97.16 ร้อยละ  2.84 

 

 จากข้อมูลตารางที่ 4.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี

โครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุนและงบด าเนินการจ านวน 18 โครงการ พบว่าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 

สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวนเงิน 72,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 

 

5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดในข้อ 3  สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยส่งไปอบรมเพ่ิมเติม หรือจัดหาสื่อความรู้ 

2. งานพัสดุจัดท าคู่มือ (งานจัดหา) และจัดส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบขั้นตอนและ

กระบวนการท างานและทราบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละวิธี 

3. ประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ Spec 

4. แยกงานซื้อ / จ้าง   ให้ชัดเจน เช่น  งานซื้อเฉพาะซื้อ/ส่วนงานจ้างก็เฉพาะงานจ้าง 

5. จัดอบรมโดยการเชิญผู้มีความรู้  ผู้ที่เก่ียวข้องกับระเบียบพัสดุฯ  มาบรรยายให้ความรู้ แก่

เจ้าหน้าที่ / ครู  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ   จัดจ้าง 

 

 

 

 

 



6. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด 

6.1 ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 6.1: ร้อยละของจ านวนกิจกรรมจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 (ตุลาคม พ.ศ.2558-กันยายน พ.ศ.2558) 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม(รายการ) ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ตกลงราคา 11 11 - 

สอบราคา 7 7 - 

รวมทั้งสิ้น 18 18 - 

 

 จากตาราง 6.1: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการ

ที่ด าเนินการจ านวน 18 โครงการ และจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 18 รายการ พบว่า โรงเรียน 

สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 6.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตาราง 6.2: ร้อยละของงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 (ตุลาคม พ.ศ.2558-กันยายน พ.ศ.2558) 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ียังไม่ได้
ใช้ 

ตกลงราคา 599,300 599,300 - 

สอบราคา 1,943,100 1,870,800 72,300 
รวมทั้งสิ้น 2,542,400 2,470,100 72,300 

 

 

 

 

 



จากข้อมูลตารางที่ 6.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี

โครงการที่ด าเนินการจ านวน 18 โครงการ พบว่าโรงเรียน สมารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจ านวน

เงินทั้งสิ้น 2,470,100 บาท แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเป็นจ านวนเงิน 1,870,800 บาท 

วิธีตกลงราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 599,300 บาท ส าหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้นั้นเป็นผลที่โรงเรียนต่อรอง

ราคาซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

       จัดท ารายงานโดย 

 

       (นายพินัย  อ่อนดี ) 

      หัวหน้างานงบประมาณและแผน 

           โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 


