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คํานํา 

 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือ
จัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2560  โดยวิเคราะหจากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2560 ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ท่ี กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๙๙ เรื่อง การกําหนดวงเงิน
วิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ระเบียบวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง 
การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ รวมท้ังมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําป  และมาตรการเรงรัดการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

            คณะผูจัดทําหวังวาเอกสารรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของ 
และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2560  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใหทราบโดยท่ัวไป 
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บทนํา 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรรงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  งบดําเนินงาน ตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมตาง ๆ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  เพ่ือใชในการบริหารจัดการสํานักงาน และดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดสรรงบประมาณงบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง)  เพ่ือใหสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการจัดซ้ือจัดหาพัสดุครุภัณฑตามรายการท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือนํามาเปนเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕60 และแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป ๒๕60  
โดยไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ท่ี กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๙๙ เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดย
ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.25๖๐  และมาตรการเรงรัดการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  ดังนี้ 

๑. ผลการจัดซ้ือจัดจางในภาพรวม 

               ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  ไดรับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ จํานวน  211 
โครงการ/กิจกรรม รวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวนเงินท้ังสิ้น 12,423,810.76 บาท และได
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นเรียบรอย จํานวน 211 โครงการ/กิจกรรม รวมเงิน
งบประมาณท่ีจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 12,409,750.76 บาท รายละเอียดตามสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง
จํานวน

ครั้ง

รวมเงิน

งบประมาณ
รวมราคาที่ซื้อ/จาง

รวมเงินต่ํากวา

งบประมาณ
หมายเหตุ

จัดซื้อ

1 จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา/เจาะจง 44 2,307,739.00   2,300,139.00    7,600.00   

๒ จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา  -                 -                 -          

๓ จัดซื้อโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส(e-bidding) 2 3,020,460.00   3,014,000.00    6,460.00   

๔ จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ -                 -                 -          

รวมซื้อ 46 5,328,199.00 5,314,139.00  14,060.00 

จัดจาง

๑ จัดจางโดยวิธีตกลงราคา/เจาะจง 161 3,373,960.94   3,373,960.94    -          

๒ จัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ๒ 1,052,285.82   1,052,285.82    -          

๓ จัดจางโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส(e-bidding) 1 2,410,000.00   2,410,000.00    -          

๔ จัดจางโดยวิธีพิเศษ 1 259,365.00      259,365.00      -          

รวมจาง 165 7,095,611.76 7,095,611.76  -          

รวมทั้งสิ้น 211 12,423,810.76 12,409,750.76 14,060.00  



- ๒ - 

               จากตาราง ในปงบประมาณ ๒๕60 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑        
มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  จํานวน  211 โครงการ/กิจกรรม โดยไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จํานวน 211 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100  

๒. ผลการดําเนินงานจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

               ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิม หนังสือคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุ ท่ี กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๙๙ เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฯท่ีกําหนดวงเงินจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
ตกลงราคาครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน 500,000 บาท และระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน  211 โครงการ/กิจกรรม เปนการจัดซ้ือ จํานวน ๔6 โครงการ/กิจกรรม  และการจัด
จาง จํานวน 165 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

        ๒.๑ วิธีการจัดซ้ือ 

               ดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕35 และท่ีแกไขเพ่ิม และ
ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปงบประมาณ ๒๕60 จํานวน ๔6 
โครงการ/กิจกรรม  จําแนกเปนจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคา/เจาะจง จํานวน 44 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 
95.66 และจัดซ้ือโดยวิธีอิเลคทรอนิกส(e-bidding) จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 4.35 ของ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้นท่ีมีการจัดซ้ือ 

        ๒.๒ วิธีการจัดจาง 

               ดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิม และ
ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปงบประมาณ ๒๕60 จํานวน 165 
โครงการ/กิจกรรม  จําแนกเปนจัดจางโดยวิธีตกลงราคา/เจาะจง จํานวน 161 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 
๙7.58 จัดจางโดยวธิีพิเศษ จํานวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 0.๖1 จัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ จํานวน 
2 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๑.22 และจัดจางโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 0.๖1  ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้นท่ีมีการจัดจาง   

๓. งบประมาณจัดซ้ือจัดจาง 

               ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิม และระเบียบวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  จํานวน  211 โครงการ/กิจกรรม รวมเงินงบประมาณท่ี
จัดซ้ือจัดจาง จํานวน 12,409,750.76 บาท เปนการจัดซ้ือ จํานวน ๔6 โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน 
5,314,139.00 บาท  คิดเปนรอยละ ๔๒.๘2 และการจัดจาง จํานวน 165 โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน 
7,095,611.76 บาท คิดเปนรอยละ ๕๗.๑8 โดยจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

        ๓.๑ งบประมาณตามวิธีการจัดซ้ือ 

               ดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิม  และ
ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปงบประมาณ ๒๕60 จํานวน ๔6 
โครงการ/กิจกรรม รวมเงินจํานวน 5,314,139.00 บาท จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ ดังนี้  

 



- ๓  - 
 

                 (๑) จัดซ้ือโดยวธิีตกลงราคา/เจาะจง จํานวน 44 โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน 2,300,139.00 
บาท คิดเปนรอยละ 95.66  

                 (2) จัดซ้ือโดยวธิีอิเลคทรอนิกส(e-bidding) จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงิน         
3,014,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 4.35  

        ๓.๒ งบประมาณตามวิธีการจัดจาง 
               ดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิม และ
ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปงบประมาณ ๒๕60 จํานวน 165 
โครงการ/กิจกรรม รวมเงินจํานวน 7,095,611.76 บาท จําแนกตามวิธีการจัดจาง ดังนี้ 
                 (๑) จัดจางโดยวิธีตกลงราคา/เจาะจง จํานวน 161 โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน 
3,737,960.94 บาท  คิดเปนรอยละ 97.58   
                 (๒) จัดจางโดยวิธีพิเศษ จํานวน ๑ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน 259,365.๐๐ บาท             
คิดเปน รอยละ 0.61   
                 (๓) จัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงิน 1,052,285.82 บาท  
คิดเปนรอยละ 1.22 
                 (4) จัดจางโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม  จํานวนเงิน 2,410,000.00 บาท  
คิดเปนรอยละ 0.61 

๔. การประหยัดงบประมาณ 

              ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ ๒๕60 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑  ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ สําหรับการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน
ท้ังสิ้น 12,423,810.76 บาท  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงินท้ังสิ้น 12,409,750.76 บาท  รวมเงินท่ี
จัดซ้ือจัดจางต่ํากวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 14,060.00 บาท จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

              ๔.๑ การจัดซ้ือ 

                     การดําเนินการจัดซ้ือไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5,328,199.00 บาท  ดําเนินการจัดซ้ือ
จํานวน  5,314,139.00 บาท  จํานวนเงินจัดซ้ือต่ํากวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน ๑4,060.๐๐ บาท 
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ ดังนี้ 

                      (๑) จัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคา/เจาะจง  งบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน 2,307,739.00 บาท  
จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือ 2,300,139.00 บาท ต่ํากวางบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน  7,600.๐๐ บาท  
                      (2) จัดซ้ือโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)  งบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน 3,020,460.00 
บาท  จํานวนเงินท่ีจัดซ้ือ 3,014,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ํากวางบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน  6,๔6๐.๐๐ บาท 

              ๔.๒ การจัดจาง 

                     การดําเนินการจัดจางไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 165 โครงการ/กิจกรรม  จํานวน      
เงิน 7,095,611.76 บาท  ดําเนินการจัดจาง จํานวน  7,095,611.76 บาท   จําแนกตามวิธีการจัดจาง    
ดังนี้ 
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                      (๑) จัดจางโดยวิธีตกลงราคา/เจาะจง  งบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน ๓,373,960.94 บาท 
จํานวนเงินท่ีจัดจาง ๓,373,960.94 บาท เทากับจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

                      (๒) จัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  งบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน 1,052,285.82 บาท  จํานวนเงิน
ท่ีจัดจาง 1,052,285.82  บาท  เทากับจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

                      (๓) จัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ  งบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน 259,365.๐๐ บาท  จํานวนเงินท่ีจัดจาง 
259,365.๐๐ บาท เทากับจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

                      (4) จัดจางโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)  งบประมาณท่ีจัดสรร จํานวน 2,410,000.00 
บาท  จํานวนเงินท่ีจัดจาง  2,410,000.00 บาท  เทากับจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

๕. ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง 

             การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ใน
ปงบประมาณ ๒๕60  พบปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง และการประหยัด
งบประมาณไดคอนขางนอยเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในภาพรวม รวมท้ังผลผลิตและผลลัพธจากการ
จัดซ้ือจัดจางพัสดุในบางโครงการ/กิจกรรม/รายการยังไมเปนท่ีพอใจของผูใชพัสดุ ซ่ึงพบวามาจากสาเหตุ ดังนี้ 

             ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนตนสังกัดจัดสรรและโอนเงินงบประมาณ
ประจําป ๒๕60  โดยเฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) รายการคาครุภัณฑ ซ่ึงมีจํานวน
งบประมาณสูงตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามกรอบระยะเวลาตามระเบียบฯ ทําใหไมสามารถดําเนินการกอหนี้
ผูกพันและเบิกจายใหเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและมาตรการเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณประจําป 2560 

             ๕.๒ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕60 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีจํานวนโครงการ/
กิจกรรมจํานวนมาก มีความตองการพัสดุท่ีหลากหลายแตกตางกัน ตองทําการจัดซ้ือจัดจางในปริมาณจํานวนครั้งท่ี
มากไมสามารถท่ีจะรวมซ้ือไดซ่ึงจะสงผลตอราคาพัสดุและการประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง 

             ๕.๓ เจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม แจงความตองการพัสดุเพ่ือดําเนินงานเปนการ
เรงดวนทําใหเกิดปญหาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตองรีบเรง ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสี่ยงและมีขอผิดพลาดในการ
ดําเนินงานข้ึน และอาจไดพัสดุท่ีมีคุณภาพไมดีหรือมีไดตามท่ีตองการเทาท่ีควรได 

             ๕.๔ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดให
ดําเนินการพรอมแจงจัดสรรงบประมาณมาใหในระหวางปโดยเฉพาะในไตรมาสหลังๆ ซ่ึงไมอยูในแผนปฏิบัติการ
ประจําป ๒๕60 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงจะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกรายโครงการ/กิจกรรม 

             ๕.๕ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติและรับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรมบางคนยังไมทราบและไมเขาใจในข้ันตอน 
กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง จึงไมมีการวางแผนการใชทรัพยากรพัสดุท่ีนํามาใชในการ
ดําเนินงาน 

             ๕.๖ การจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  โดยเฉพาะงบ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม จะใชงบประมาณดําเนินงานตอโครงการนอยการจัดซ้ือจัดจางท้ังหมดดําเนินการโดย
วิธีตกลงราคา จึงไมไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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๖. ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางในปตอไป 
           จากปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕60 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  ควรท่ีจะกําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดซ้ือจัดจางเพ่ือในไปเปนแนวปฏิบัติในปงบประมาณตอไป ดังนี้ 
              ๖.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สะทอนถึงการจัดสรรงบประมาณประจําปของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเปนหนวยจัดซ้ือจัดจางลาชาทําใหจัดซ้ือจัดจางแลว
เสร็จไมเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณหรือแลวเสร็จในปงบประมาณ จึงควรท่ีจะแจงจัดสรร
งบประมาณมาใหภายในเดือนแรกของปงบประมาณ 
              ๖.๒ กลุม/หนวยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตละกลุมท่ีมีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําป ควรมีการวางแผนและกําหนดความตองการใชพัสดุในแตละโครงการ และนํามารวบรวมจัดซ้ือจัดจางใน
ครั้งเดียวกันซ่ึงจะไดพัสดุท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ ซ่ึงจะสงผลตอราคาพัสดุ และการประหยัดงบประมาณ 
              ๖.๓ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย(งานพัสดุ) ควรจัดทําคูมือ ข้ันตอนการดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางและการขอใชพัสดุใหผูปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานโครงการทราบและเขาใจในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจาง เพ่ือจะไดปฏิบัติไดถูกตองและดําเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
               ๖.๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจะทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป ถึงแมวาจะมีวงเงิน
งบประมาณจํานวนไมถึงเกณฑท่ีตองจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป ตามประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน แตควรจัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ
และมาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของภาครัฐ 
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