
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแต่ละครั้ง ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามมาตรฐานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  ตัวชี้วัดที่ 7 
การก ากับดูแลการทุจริต  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานรัฐ  โดยระบุไว้ในข้อค าถาม O21 – O24  อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม  
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   รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 
 
บทที่ 1  หลักกำรและเหตุผล 
  1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอก
หน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการสื่อสาร  การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติด้วย ความโปร่งใส เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

 1.2 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ   ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ.2560 

 1.3 เป้ำหมำย 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ 
งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการ 
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน 

(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมะสมโดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  

(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือ 
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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บทที่ 2  กำรด ำเนินงำน 
           2.1 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
                 2.1.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ตารางที่ 1 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
           หน่วย : บาท 

ที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน
โครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณท่ีใช้จริง งบประมาณท่ี
ประหยัดได้ 

ร้อยละ
ประหยัด 

1 เฉพาะเจาะจง      

 1.1 ไม่ผ่านระบบ e-GP 149 1,252,958.82 1,252,958.82 -  

 1.2 ผ่านระบบ e-GP     31 1,026,190.96 1,026,190.96 -  

 รวมวิธีเฉพาะเจาะจง 180 2,279,149.78 2,279,149.78 -  

2 คัดเลือก 3 1,307,800.00 1,204,000.00 103,800.00 7.9 

3 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

7 7,926,080.00 6,554,300.00 1,371,780.00 17.3 

 รวมงบด าเนินงาน 180 2,279,149.78 2,279,149,78 -  

 รวมงบลงทุน 10 9,233,880.00 7,758,300.00 1,475,580.00  

 รวมทั้งสิ้น 190 11,513,029.78 10,037,449.78 1,475,580.00 25.2 
 

 จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 190 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
11,513,029.78 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)  และจ านวนเงิน  
ที่ใช้ในการจัดหาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,037,449.78 บาท  คิดเป็นร้อยละที่ใช้ไป  87.18  ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประหยัดงบประมาณลดลง เป็นเงินจ านวน 1,475,580 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
25.2  

2.1.2 จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวมทั้งสิ้ น 190 โครงการ  พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน 180 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.74 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        
(e-bidding) จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.68  และวิธีคัดเลือก จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.66 
ดังรายละเอียดตามตารางที่  2  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตารางที่ 2 :  แสดงจ านวนร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
                ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
จ านวนโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
วิธีคัดเลือก 

190 180 7 3 
ร้อยละ 94.74 3.68 1.66 

 
 

 2.1.3  งบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้
ด าเนินการ  จัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,513,029.78 บาท  (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
ยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)  พบว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-bidding)  เป็นจ านวนเงิน 7,926,080.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.84 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็น
จ านวนเงิน 2,279,149.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.79  และวิธีคัดเลือก เป็นจ านวนเงิน 1,307,800.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.36 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 :  แสดงร้อยละของงบประมาณโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
งบประมาณ (บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-biding) 
วิธีคัดเลือก 

11,513,029.78 2,279,149.78 7,926,080.00 1,307,800 

คิดเป็นร้อยละ 19.79 68.84 11.36 

แผนภูมิ จ ำนวนร้อยละของจ ำนวนครั้ง จ ำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

วิธีเฉพำะเจำะจง วิธี e-bidding วิธีคัดเลือก
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ตารางที่ 4  แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
งบประมาณท่ีได้รับ 11,513,029.78 100.00 
งบประมาณท่ีใช้ไป 10,037,449.78 87.18 
ประหยัดงบประมาณ 1,475,580.00 12.81 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 11,513,029.78 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนเงิน 
9,936,351.35 บาท  โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวนเงิน 1,475,580.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.81  

 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง วิธี e-bidding วิธีคัดเลือก
งบประมำณ 2.2 7.9 1.3
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แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปีงบประมำณ 2563

หน่วย : ลา้นบาท

87.16

12.81

กำรประหยัดงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

งบประมำณทีใ่ช้ไป ประหยัดงบประมำณ
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 2.2   กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ  
  ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง  190 โครงการ  จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
11,513,029.78 บาท และจ านวนเงินที่ใช้ในการจัดหาเป็นเงินทั้งสิ้น  10,037,449.78 บาท คิดเป็นร้อยละ
ที่ใช้ไป 87.18  ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประหยัดงบประมาณลดลง เป็นเงิน
จ านวน  1,475,580.00 บาท  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.81 

บทที่ 3  วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) อีกท้ังยังแสดงถึงความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  โดยการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

 3.1  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
     จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
         3.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว และเร่งด่วน 
และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน 
  3.1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ต้องมีองค์ความรู้หลายด้าน คือด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
งบประมาณ การเงินการคลัง และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการท างาน 
  3.1.3 ความเสี่ยงเก่ียวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด 

 3.2   กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด   
  งานพัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งได้
ประสบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสรุปดังนี้ 
  3.2.1 ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องศึกษาและท าความเข้าใจ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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  3.2.2 กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลาง  พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ท าให้พบปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
     3.2.2.1 ปรับปรุงระบบการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ แต่ไม่ได้แจ้งผู้ใช้งานว่าได้
ปรับปรุงในกระบวนการใด  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องท าความเข้าใจด้วยตนเอง 
     3.2.2.2 เว็บไซต์มีผู้ใช้งานจ านวนมาก มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบและขัดข้องอยู่
บ่อยครั้ง  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในระบบ 
  3.2.3 การได้รับอนุมัติจัดสรรมาในช่วงเดือน มิถุนายน 2563  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ซึ่งการก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จัดซื้อหรือจ้าง (TOR) ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการค่อนข้างมาก  เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบปัญหาไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ  จึงต้องกลับมากระบวนการ
ทบทวนราคากลาง และด าเนินการใหม่ อยู่หลายโครงการ  ส่งผลให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 
2563 จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ  รวมทั้งรอผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ส าหรับรายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
 3.2.4 การจัดหาครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้เกณฑ์ราคา 
ท าให้ประหยัดงบประมาณ แต่ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้มีคุณภาพต่ าถึงปานกลาง เนื่องจากผู้ขายเสนอราคาสินค้าซึ่งมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์คุณลักษณะที่หน่วยงานก าหนดและราคาสินค้าต้องต่ าที่สุด เพ่ือที่จะให้ชนะการเสนอราคา 
ท าให้ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการจัดหาโดยใช้เกณฑ์ราคา มีอายุการใช้งานไม่นาน แต่หากจะใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ     
ก็ขาดผู้มีความรู้ทางด้านเทคนิคที่จะช่วยก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนได้ 
 3.2.5 มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน ท าให้มีความเสี่ยงต่อการบริหาร
สัญญา  

3.3  แนวทำงกำรแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
  3.3.1 การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จะต้อง
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบก าหนด  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  3.3.2 ผู้รับผิดชอบ ควรจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือให้มีเวลาให้กลุ่มงานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอน    
ที่ต้องปฏิบัติ และแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาก าหนด  หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  แล้วมาเร่งรัด
ด าเนินการในระยะเวลาอันสั้นนั้น  อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดได ้
 3.3.3 มีการสนับสนุน ส่งเสริม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ในด้านการเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ  
 3.3.4 จัดท าคู่มือและปฏิทินก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้ง 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือถือปฏิบัติ 
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  3.3.5 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย ควรมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการตาม     
ข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เพ่ือลดภาระงานและก่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.3.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ควรให้ผู้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เป็นไปตามการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  โดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง  เพ่ือให้สามารถาบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  และ 
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง
อ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ดังนั้น กรณีวงเงินประมาณท่ีได้รับไม่เกิน 500,000 
บาท โรงเรียนสามารถด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพ่ือให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ และส่งผลให้โรงเรียน
ได้ใช้ประโยชน์จากพัสดุที่จัดซื้อด้วยความรวดเร็ว สามารถจัดหาได้ทันตามความต้องการของนักเรียนที่ได้ใช้
ประโยชน์  ส่งผลให้ครูผู้สอนมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่สามารถน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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