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โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบรุ ี
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี



ค าน า 
 
 

แบบรายงานการประเมินโครงการฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
โครงการงานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียน 
ตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ  เพ่ือ
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไป อย่างถูกต้อง เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ท างานให้มี ประสิทธิภาพ 

คณะผู้ด าเนินงานโครงการขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือให้การ

ด าเนินงานตามโครงการส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของโครงการทุกประการ และจะได้น าค าแนะน า

ของท่านมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  

 

                                                              ลงชื่อ..............................................................  

                                                              (นายไพฑูรย์  กลิ่นประทุม)  

                   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนท่าวุ้งวทิยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    
ที่             / ๒๕๖๔                   วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี  ๒๕๖๔  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร   

1.ต้นเรื่อง/ เรื่องเดิม ตามที่ท่านได้อนุมัติให้ด าเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์  ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๔  นั้น ข้าพเจ้า นายไพฑูรย์  กลิ่นประทุม   
ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้เสนอขอด าเนินงานตามโครงการ และได้ด าเนินงานตามโครงการ
เป็นที่เรียนร้อยแล้ว ซึ่งตามข้อตกลงของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 
30 วันหลังจากท่ีโครงการด าเนินงานเสร็จสิ้น  

          2.   ระเบียบ/แนวปฏิบัติ  
                -  
          3.   ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา  
                ในการนี้ข้าพเจ้าจึงได้รายงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์  เพ่ือโปรด

พิจารณารับทราบผลการประเมินและลงนามในแบบรายงานโครงการ  
                                                    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป  

 

 

    (นายไพฑูรย์  กลิ่นประทุม)  

                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์   
2. ผู้รับผิดชอบ : นายไพฑูรย์   กลิ่นประทุม 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
วันที่รายงาน   30  กันยายน  ๒๕๖๔ 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร  

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.   เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
และ  

ปฏิทินปฏิบัติงาน  
๓.  เ พ่ือให้ ได้ โปรแกรมและคอมพิว เตอร์ที่ ส ามารถรองรับการด า เนินงานตาม 

พระราชบัญญัติการ 
 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๕. ระยะเวลาด าเนินงาน  

๕.1 ตามแผนด าเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ สิ้นสุด วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๖๔    
  ๕.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ สิ้นสุด วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔    

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ    มีการเบิกจ่าย      ไม่มีการเบิกจ่าย    
                ๖.1 แหล่งเงินงบประมาณ : เงินอุดหนุนฯ 
                ๖.2 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  ๓,๗๔๑  บาท  เบิกจ่ายจริง  ๓,๗๔๑  บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

     ๗.  ด าเนินการ โดยวิธีการ : 
( ) ด าเนินการเอง   

          ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย : 
     วิธีเฉพาะเจาะจง  วิธีสอบราคา        วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า

อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิธีพิเศษ   วิธีกรณีพิเศษ        อ่ืน ๆ ระบุ

.............................. 
 



๘.  ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
๘.1  จัดประชุมวางแผนจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาปี ๒๕๖๔ 
๘.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
๘.3. ประสาน/ปรึกษา/วางแผนร่วมกับหัวหน้ากิจกรรมในโครงการ 
๘.4  จัดท าก าหนดการ/ปฏิทินการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ 
๘.5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
๘.6. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนงาน  
๘.7. รายงานโครงการ   

  ๙.  ผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลที่ได้รับ 
 

เปรียบเทียบค่า 
เป้าหมายกับผลท่ี
ได้รับ (ร้อยละ) 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

1. ร้อยละของครูและ

นักเรียนได้รับการสนับสนุน

วัสดุส านักงาน 

 

 

 

3. จ านวนของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ

โครงการจัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน 

 

 

 

 

1. ร้อยละ 90  
ครูและนักเรียน
ได้รับการ
สนับสนุนวัสดุ
ส านักงาน 
 
3. ร้อยละ 90  
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการจัดซื้อ
วัสดุส านักงาน 

1. ร้อยละ 94   
ของครูและ
นักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
วัสดุส านักงาน 
 
3. ผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 93.50 
มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 
90 
 
 
 
 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 

90 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ๑๐.  ปัญหาอุปสรรค : 
              วัสดุอุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

 



                                            
รายงานการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

(ตุลาคม 256๓- กันยายน 256๔)  
  งานพัสดุและสินทรัพย์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์เป็นอย่างไร  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณถัดไป  
๑. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  

ตารางท่ี 1. แสดงร้อยละของการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 
(ตุลาคม 256๓- กันยายน 256๔) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน (โครงการ)   หมายเหตุ 

จ านวน (โครงการ) ร้อยละ  
๑) วิธีเฉพาะเจาะจง ๑ ๑๐๐  

  ๒) วิธีคัดเลือก -   

๓) วิธีสอบราคา -   

๔) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -    

๕) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) -    

รวม ๑ ๑๐๐  

   

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  งานพัสดุและสินทรัพย์ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ 
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ   
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง ผลการด าเนินการ 
1 แบ่งซื้อแบ่งจ้าง ไม่มี ได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
2 การก าหนดความต้องการที่ไม่

ตรงความจ าเป็น 
ไม่มี มีการก าหนดความต้องการที่จ าเป็นตรงกับ

ความจ าเป็นและมีการน ามาใช้จริง 
3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ไม่มี ได้ด าเนินการทุกรายการ 
4 คณะกรรมการพิจารณามิได้

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจ
สั่งจ้างในประเด็นที่ส าคัญ 

ไม่มี ได้ด าเนินการทุกรายการ 

  
 
 



การจัดท าสัญญา 
 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง ผลการด าเนินการ 
1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยหลักการต้องได้รับ

การอนุมัติก่อน 
ไม่มี ได้ด าเนินการตามขั้นตอนทุก

โครงการ 
2 การก าหนดสาระส าคัญในสัญญา ไม่มี ปฏิบัติตามสาระส าคัญทุก

โครงการ 
3 การใช้สัญญาในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างไม่

ถูกต้อง 
ไม่มี ถูกต้องทุกสัญญา 

4 การเรียกหลักประกันสัญญาไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ไม่มี เรียกถูกต้องตามระเบียบ 

5 ระบุค่าปรับในสัญญาไม่มีการก าหนด
ค่าปรับ 

ไม่มี มีการระบุค่าปรับครบถ้วน 

6 ไม่ส่งส าเนาไปให้ สตง. ภายใน 30 วัน 
ท าแค่วันท าสัญญา 

ไม่มี ส่งครบตามก าหนด 

7 หนังสือค้ าประกันของธนาคารใช้เป็น
หลักประกันมิได้ก าหนดเลขที่และวันที่
ของสัญญา 

ไม่มี มีทุกรายการตรวจสอบแล้วมี
ครบถ้วน 

 
การตรวจรับพัสดุ  
 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง ผลการด าเนินการ 
1 ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม

สัญญาหรือข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่มี ตรวจรับถูกต้องตามสัญญาทุกโครงการ 

2 ไม่ตรวจความแท้จริงของพัสดุ
เอกสารที่ตรวจรับ 

ไม่มี ตรวจรับทุกรายการ 

3 ตรวจรับมากหรือน้อยกว่า
สัญญา 

ไม่มี ตรวจรับตามสัญญา 

4 ตรวจรับล่าช้า จากกรรมการติด
ภารกิจราชการ 

ไม่มี ตรวจรับตามก าหนดระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 



3. การวิเคราะห์ปัญหาข้อจ ากัดกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

รายงานวิเคราะห์ สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบาง
รายการเป็นงานที่ต้องท า
เร่งด่วนส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อ/จ้าง 

ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณท่ีเร่งรัด
ด าเนินการ 

ตรวจรับทุกรายการ 

การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพ
ใช้เวลานาน 

ต้องใช้เวลาในการค้นหา ตรวจรับตามสัญญา 

การด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ล่าช้า เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและ
ระยะเวลา ในการจัดซื้อ/จ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อ/จ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 2560 

ตรวจรับตามก าหนดระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


