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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 



๑ 
 

 
ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ท่ี     วันที่  30 กันยายน  2562 
เร่ือง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 ตามท่ี โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในส่วนของโรงเรียนบ้านป่าแดงจะมีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ซึ่งสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาก ห้าง  ร้าน  บริษัท  ท่ีเช่ือถือได้
และได้รับพัสดุท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ใช้ตรงตามความต้องการของบุคลากรสถานศึกษา   
 ส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ  จากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับการเปล่ียนเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบไม่มีความรู้  ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมาย  และไม่เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ  e-GP   เพราะว่า
เป็นระบบท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก  และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 ดังนั้น  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและได้ปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นพี่เล้ียงให้กั บเจ้าหน้าท่ีพัสดุคนใหม่  
เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถด าเนินการเบิก -จ่ายเงิน
งบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีส่วนราชการก าหนด   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
        (นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
                   เจ้าหน้าท่ี 
                      30  กันยายน  2562 
 
 
                          (นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
             30  กันยายน  2562 
 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

30  กันยายน  2562 
 
 
 

 

บันทึกข้อความ 



๒ 
 
 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ท่ี     วันที่  30 กันยายน  2562 
เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 ตามท่ี โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ใช้ในสถานศึกษาและใช้ในโครงการแต่ละโครงการ  ตามรายละเอียดดังแนบ  ดังนี้ 
 1.  การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาและวัสดุโครงการ จ านวน  114  ครั้ง  เป็นเงิน  927,715.00 
บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)โดยมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
     1.1  ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 114  ครั้ง  เป็นเงิน  927,715.00 บาท (เก้าแสน
สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ  100 ของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.  การจัดจ้างภายในสถานศึกษาและตามแผนงาน/โครงการ  จ านวน  57  ครั้ง  เป็นเงิน 482,425  บาท 
(ส่ีแสนแปดหมื่นสองพันส่ีร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
     2.1  เป็นการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  57  ครั้ง  เป็นเงิน 482,425  บาท (ส่ี
แสนแปดหมื่นสองพันส่ีร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของวิธีการด าเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
        (นางบงกชภรณ์  จันธิมา) 
                   เจ้าหน้าท่ี 
                      30  กันยายน  2562 
 
 
         (นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย) 
                        หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
              30  กันยายน  2562 
 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 

30  กันยายน  2562 
       
 
 

บันทึกข้อความ 



๓ 
 

สรุปการจัดซ้ือวัสดุสถานศึกษา/วัสดุโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่ 30  กันยายน  2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
ล าดับที่ ประจ าเดือน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ตุลาคม  2561 -  
2 พฤศจิกายน  2561 72,246  
3 ธันวาคม  2561 63,030  
4 มกราคม  2562 10,060  
5 กุมภาพันธ์  2562 109,883  
6 มีนาคม  2562 393,597  
7 พฤษภาคม  2562 70,680  
8 มิถุนายน  2562 117,868  
9 กรกฎาคม  2562 70,640  

10 สิงหาคม  2562 18,488  
11 กันยายน  2562 1,223  

รวม 927,715  



๔ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ เลขที ่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 1 วัสดุโครงการฯ 1 พฤศจิกายน 2562 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกีฬา ร้านเวียงกีฬา บริหารท่ัวไป 

2 2 วัสดุโครงการฯ 1 พฤศจิกายน 2562 3,246.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัลย์ ร้านเทพวัลย์ บริหารวิชาการ 

3 3 วัสดุโครงการฯ 7 พฤศจิกายน 2562 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย บริหารท่ัวไป 

4 4 วัสดุโครงการฯ 26 พฤศจิกายน 2562 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสีสันล้านนา ร้านสีสันล้านนา บริหารวิชาการ 

                  

                  

                  

รวม 72,246.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 5 วัสดุโครงการฯ 4 ธันวาคม  2561 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย บริหารท่ัวไป 

2 6 วัสดุโครงการฯ 11 ธันวาคม  2561 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก บริหารวิชาการ 

3 7 วัสดุโครงการฯ 11 ธันวาคม  2561 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ซีเอ็มมิวสิค ซีเอ็มมิวสิค บริหารวิชาการ 

4 8 วัสดุโครงการฯ 12 ธันวาคม  2561 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญกิจเกษตร ร้านจงเจริญกิจเกษตร บริหารวิชาการ 

5 9 วัสดุโครงการฯ 12 ธันวาคม  2561 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์ ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์ บริหารวิชาการ 

6 10 วัสดุโครงการฯ 12 ธันวาคม  2561   ยกเลิก 

7 11 วัสดุโครงการฯ 12 ธันวาคม  2561 5,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์ ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์ บริหารวิชาการ 

8 12 วัสดุโครงการฯ 28 ธันวาคม  2561 12,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ร้านนานา บริหารวิชาการ 

                  

                  

                  

                  

                  

รวม 63,030.00   
 



๖ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 13 วัสดุโครงการฯ 11 มกราคม 2562 9,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ที แอล อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท เจ ที แอล อินเตอร์เทรด จ ากัด บริหารท่ัวไป 

2 14 วัสดุโครงการฯ 14 มกราคม 2562 1,030.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

                  

                  

                  

รวม 10,060.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 15 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 2,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

2 16 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

3 17 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 1,954.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

4 18 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 2,979.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

5 19 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 3,043.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

6 20 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 2,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 21 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 1,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 22 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 1,661.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

9 23 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 1,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 24 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 1,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 25 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 1,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

12 26 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 814.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 27 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 7,422.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

14 28 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 5,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 



๘ 
 

15 29 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 5,935.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

คร้ังที่ เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

17 31 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 6,382.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

18 32 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 6,423.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

19 33 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 6,477.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

20 34 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

21 35 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 4,266.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

22 36 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 8,919.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

23 37 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 1,256.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

24 38 วัสดุโครงการฯ 7 กุมภาพันธ์ 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

25 39 วัสดุโครงการฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562 4,868.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก บริหารท่ัวไป 

26 40 วัสดุโครงการฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562 4,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก ร้านป่าแดงซีเมนต์บล็อก บริหารวิชาการ 

27 41 วัสดุโครงการฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสีสันล้านนา ร้านสีสันล้านนา บริหารวิชาการ 

รวม 109,883.00   
 
 
 
 
 



๙ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 42 วัสดุโครงการฯ 1 มีนาคม  2562 750.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย 
จ ากัด บริษัท คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ ากัด บริหารวิชาการ 

2 43 วัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 3,456.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

3 44 วัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 26,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกีฬา ร้านเวียงกีฬา บริหารท่ัวไป 

4 45 วัสดุโครงการฯ 6 มีนาคม  2562 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกีฬา ร้านเวียงกีฬา บริหารท่ัวไป 

5 46 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 9,960.00 เฉพาะเจาะจง ป่าแดงซีเมนต์บล็อก ป่าแดงซีเมนต์บล็อก บริหารวิชาการ 

6 47 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 2,049.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 48 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 10,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 49 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 10,151.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

9 50 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 6,642.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 51 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 3,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 52 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 3,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

12 53 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 460.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 54 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 1,566.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

14 55 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 764.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 



๑๐ 
 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

15 56 วัสดุโครงการฯ 17 มีนาคม  2562 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 
16 57 วัสดุโครงการฯ 17 มีนาคม  2562 3,162.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

17 58 วัสดุโครงการฯ 17 มีนาคม  2562 3,404.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

18 59 วัสดุโครงการฯ 15 มีนาคม  2562 3,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก. พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

19 60 กางเกงพื้นเมือง 20 มีนาคม  2562 2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝ้ายค า ร้านฝ้ายค า บริหารวิชาการ 

20 61 หนังสือเรียน 20 มีนาคม  2562 271,348.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปิง บุ๊คสโตร ์ รา้นแม่ปิง บุ๊คสโตร์ บริหารวิชาการ 

                  

รวม 393,597.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 62 ครุภัณฑ์โครงการฯ 13 พฤษภาคม 2562 21,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

2 63 ครุภัณฑ์โครงการฯ 13 พฤษภาคม 2562 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

3 64 วัสดุโครงการฯ 21 พฤษภาคม 2562 12,370.00 เฉพาะเจาะจง ทวีอิเล็คโทรนิคส ์ ทวีอิเล็คโทรนิคส์  บริหารวิชาการ 

4 65 ครุภัณฑ์โครงการฯ 27 พฤษภาคม 2562 21,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม ร้านคลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

                  

รวม 70,680.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 
1 66 วัสดุโครงการฯ 5 มิถุนายน 2562 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&

คอมพิวเตอร์ ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์ บริหารวิชาการ 

2 67 วัสดุโครงการฯ 5 มิถุนายน 2562 1,000.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกคอม คลินิกคอม บริหารวิชาการ 

3 68 วัสดุโครงการฯ 13 มิถุนายน 2562 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&
คอมพิวเตอร์ ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์ บริหารวิชาการ 

4 69 วัสดุโครงการฯ 13 มิถุนายน 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

5 70 วัสดุโครงการฯ 13 มิถุนายน 2562 3,967.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

6 71 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 72 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 2,818.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 73 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

9 74 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 4,216.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 75 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 2,988.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 76 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

12 77 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,035.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

13 78 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

14 79 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 



๑๓ 
 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่จัดซ้ือ 
วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

หมายเหตุ 
กลุ่มงาน 

15 80 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

16 81 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 2,997.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

17 82 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,001.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

18 83 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

19 84 วัสดุโครงการฯ 14 มิถุนายน 2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

20 85 วัสดุโครงการฯ 18 มิถุนายน 2562 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินเตอร์บาย นายอินเตอร์บาย บริหารท่ัวไป 

21 86 วัสดุโครงการฯ 19 มิถุนายน 2562 15,990.00 เฉพาะเจาะจง อาร์มสปอร์ต อาร์มสปอร์ต บริหารวิชาการ 

22 87 วัสดุโครงการฯ 21 มิถุนายน 2562 6,006.00 เฉพาะเจาะจง เจทีแอล อินเตอร์เทรดจ ากัด เจทีแอล อินเตอร์เทรดจ ากัด บริหารวิชาการ 

23 88 วัสดุโครงการฯ 24 มิถุนายน 2562 5,600.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายมิวสิค 1995 จ ากัด เชียงรายมิวสิค 1995 จ ากัด บริหารวิชาการ 

24 89 วัสดุโครงการฯ 24 มิถุนายน 2562 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

25 90 ครุภัณฑ์โครงการฯ 24 มิถุนายน 2562 7,980.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิกคอม คลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

26 91 วัสดุโครงการฯ 25 มิถุนายน 2562 3,050.00 เฉพาะเจาะจง วี วัฒนาเคมิคอล วี วัฒนาเคมิคอล บริหารท่ัวไป 

27 92 วัสดุโครงการฯ 25 มิถุนายน 2562 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ป่าแดงซีเมนต์บล็อก ป่าแดงซีเมนต์บล็อก บริหารท่ัวไป 

28 93 วัสดุโครงการฯ 26 มิถุนายน 2562 4,450.00 เฉพาะเจาะจง วี วัฒนาเคมิคอล วี วัฒนาเคมิคอล บริหารท่ัวไป 

รวม 117,868.00   
 
 



๑๔ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 94 วัสดุโครงการฯ 3 กรกฎาคม 2562 46,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย   ร้านบัณฑิตน้อย   บริหารท่ัวไป 

2 95 วัสดุโครงการฯ 3 กรกฎาคม 2562 6,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรภัณฑ์888  หจก.วรภัณฑ์888  บริหารท่ัวไป 

3 96 วัสดุโครงการฯ 9 กรกฎาคม 2562 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายมิวสิค 1995 จ ากัด  บริษัท เชียงรายมิวสิค 1995 จ ากัด  บริหารวิชาการ 

4 97 วัสดุโครงการฯ 9 กรกฎาคม 2562 2,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

5 98 วัสดุโครงการฯ 10 กรกฎาคม 2562 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีเอ็ม  มิวสิค  ไทยแลนด์  ซีเอ็ม  มิวสิค  ไทยแลนด์  บริหารวิชาการ 

6 99 วัสดุโครงการฯ 30 กรกฎาคม 2562 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญกิจเกษตร  ร้านจงเจริญกิจเกษตร  บริหารวิชาการ 

7 100 วัสดุโครงการฯ 30 กรกฎาคม 2562 1,600.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิกคอม คลีนิกคอม บริหารวิชาการ 

                  

                  

                  

รวม 70,640.00   
 
 
 
 



๑๕ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 101 วัสดุโครงการฯ 1 สิงหาคม  2562 893.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

2 102 วัสดุโครงการฯ 1 สิงหาคม  2562 1,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

3 103 วัสดุโครงการฯ 2 สิงหาคม  2562 840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป(1995)จ ากัด บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป(1995)จ ากัด บริหารวิชาการ 

4 104 วัสดุโครงการฯ 5 สิงหาคม  2562 4,270.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&
คอมพิวเตอร์  ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์  บริหารวิชาการ 

5 105 วัสดุโครงการฯ 5 สิงหาคม  2562 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&
คอมพิวเตอร์  ร้านกล่องเสียงคาร์ไฮไฟ&คอมพิวเตอร์  บริหารวิชาการ 

6 106 วัสดุโครงการฯ 13 สิงหาคม  2562 225.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

7 107 วัสดุโครงการฯ 15 สิงหาคม  2562 1,363.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

8 108 วัสดุโครงการฯ 15 สิงหาคม  2562 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

9 109 วัสดุโครงการฯ 21 สิงหาคม  2562 1,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

10 110 วัสดุโครงการฯ 26 สิงหาคม  2562 3,132.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

11 111 วัสดุโครงการฯ 28 สิงหาคม  2562 2,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

รวม 18,488.00   
 
 



๑๖ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 

โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

คร้ัง
ท่ี 

เลขที่ รายการ 
วันเดือนป ี งบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

ที่ด าเนินการ ที่จัดซ้ือ กลุ่มงาน 

1 112 วัสดุโครงการฯ 2 กันยายน 2562 404.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บรหิารวิชาการ 

2 113 วัสดุโครงการฯ 2 กันยายน 2562 269.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

3 114 วัสดุโครงการฯ 2 กันยายน 2562 550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน หจก.พิมลวรรณเครื่องเขียน บริหารวิชาการ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวม 1,223.00   
 
 
 
 



๑๗ 
 
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่ีมีการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้เป็นไปตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการ  ได้น าผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีจะต้อง
แสดงออกถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 
2.  วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 2.1  ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 114  ครั้ง  เป็นเงิน  927,715.00 บาท (เก้าแสน
สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ  100 ของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.2  ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  57  ครั้ง  เป็นเงิน 482,425  บาท (ส่ีแสนแปดหมื่น
สองพันส่ีร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 

การบรหิารความเสีย่งการจัดซื้อจัดจ้าง  ปญัหา  อุปสรรคและแนวทางการปรบัปรุง 
ประจ าปงีบประมาณ ปี พ.ศ.2562 

ท่ี ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง ประเด็นความเสี่ยง 
1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีการ

เปล่ียนแปลง และพัฒนารูปใหม่  มี
ข้อระเบียงกฎหมายท่ีน าใช้โดย
ไม่ให้ความรู้หรืออบรมท าความ
เข้าใจก่อน 

ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.  การขาดความรู้ความเข้าใจ
ในข้อระเบียบ  กฎหมาย  เป็น
เหตุให้น าไปใช้ท่ีไม่ถูกต้อง 
2.  บุคลากรมีไม่เพียงพอ ขาด
ทักษะและความช านาญของ
เจ้าหน้าท่ีและต้องใช้เวลาใน
การศึกษา 
3.  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมี
ขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อนในการ
จัดท าเอกสารท าให้เกิดการ
ผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร 

2 คณะกรรมการชุดต่างๆ ยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง  เวลาไม่สอดคล้องพิจารณา
ส่งผลต่อการก่อหนี้และเบิกจ่าย
ล่าช้า 

1.  ควรให้ความส าคัญของ
กระบวนการจัดซื้อเป็นภาระหน้าท่ี
ถึงความส าคัญการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.  ซักซ้อมความเข้าใจให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
กับคณะกรรมการชุดต่างๆ 
3.  ให้มีการขับเคล่ือนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

1.  คณะกรรมการชุดต่างๆ  ท่ี
ขาดความรู้ความเข้าใจและ
บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง  ท าให้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้า  และอาจเกิด
ปัญหาในการพิจารณาการจัดหา
พัสดุไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข  ข้อ
ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับท่ี
เป็นสาระส าคัญอันเป็นเหตุของ
การเกิดข้อร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
3.  ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงระบบการปฏิบัติงาน 
2.  ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  และความเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  

 3.  ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเกิดปัญหา  หรือบันทึกผิดพลาด  
บางรายการไม่สามารถแก้ไขเองได้  
 4.  ครูท่ีท าหน้าท่ีพัสดุมีภาระงานสอนมาก  ท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบและขั้นตอนการท างานใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
  
4.  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 1.  ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกปีงบประมาณ  เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 2.  ควรมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต  ให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรในการท างาน 
 3.  ควรเสนอกรมบัญชีกลางให้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ง่าย  เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด  สามารถแก้ไขเองได้เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 4.  ต้นสังกัดควรมีคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี  เพื่อศึกษาและยึดเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน 
 5.  เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบ  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น Line  Facebook  เว็บไซต์ต้น
สังกัด  และควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูล  สอบถามปัญหาและมีบุคลากรท าหน้าท่ี
ตอบค าถามและคอยช่วยเหลือแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและเพื่อเพิ่มผล
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


