
เอกสารส าหรับเผยแพร่ 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (โดยสรุป) 

1.  ชื่อผลงาน  การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งานระบบ e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) 

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนนิการ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. พระราชบัญญัติวนิัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

3. กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

8. ประกาศซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

9. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ   

11. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   

12. หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

13. หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง 

14. ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ี 1340/2560 ส่ัง ณ วันท่ี  24  สิงหาคม  2560 
 

4. สรุปสาระส าคัญและข้ันตอนการด าเนินการ 

4.1 สรุปสาระส าคัญ 

 ตามท่ีได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560   ซึ่งเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐ   ทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความ
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คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการด าเนินการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชน   มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐให้เป็นท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป 

 

  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แนวนโยบายท่ีก าหนด โดยในแต่ละปีงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด ได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเงิน
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่ต้องน ามาด าเนินการจัดหาพัสดุ และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนั้น
หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องจึงต้องมีระบบบริหารจัดการและด าเนินการด้านการพัสดุ และการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและ ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัด  ได้พัสดุท่ีมีคุณภาพมาใช้
ในราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานซึ่งการด าเนินการดังกล่าวหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดย
ละเอียด ท้ังนี้ จะต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคารวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีมี  การผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป 
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง       
 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 

ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมการจัดหา ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของาน/แบบรูปรายการ/การ

จัดท าราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและแต่งต้ังคณะกรรมการ   

ขั้นตอนท่ี 4 การจัดท ารายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจ้าง  
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ขั้นตอนท่ี 5 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท าร่างสัญญา  

ขั้นตอนท่ี 7 บริหารสัญญา/ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายเงิน  

 

ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)   

ไม่มี 

 

5. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผูป้ฏิบัติ  

ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ  100% 

 

6. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  

ด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 129 รายการ 

ด าเนินการจัดจ้าง  จ านวน  200 รายการ 
 

เชิงคุณภาพ 

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักการ
บริหารพัสดุภาครัฐท่ีดี  

2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
  3. มีการเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

การน าไปใช้ประโยชน ์

1. เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานการ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ได้ 

2. เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานพัสดุ สามารถศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน และ   
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. ลดปัญหา และข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการได้ 
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ความยุ่งยากในการด าเนินการ 

  1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เป็นงานท่ีต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความแม่นย า ด้านระเบียบ กฎหมาย ต้องศึกษา วิเคราะห์  
สังเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย มติครม. แนวปฏิบัติ ข้อมูลสารสนเทศและการประสานงานเพื่อน ามาปฏิบัติ        ให้
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
  2. เป็นงานท่ีมีความเส่ียงต่อความผิดด้านกฎหมายทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี , ความผิดเกี่ยวกับการ
ปกครองระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. ความยุ่งยากเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์  Internet ไม่เสถียร เนื่องจากระบบ 
Internet ของกรมบัญชีกลาง มีการปรับปรุงระบบบ่อย ท าให้ระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีฯ และโรงเรียน ไม่สามารถ
เข้าใช้งานได้ ท้ังในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)และระบบเบิกจ่ายเงิน GFMIS Web Online  ส่งผลให้การบริหาร
งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  4. ความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีกฎหมาย และระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก  ต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด และยังมีกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น กฎหมาย ป.ป.ช. มติครม. หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ หากไม่ศึกษาให้รอบครอบจะท าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนได้ 
  5. กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ได้เปล่ียนแปลงระบบงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันสมัยด้วยการ
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมาก ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ      ในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการใช้งานใหม่ ๆ ท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี ดังนี้ 

5.1 โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 
(Government Fiscal Management Information Systems ) 
  5.2 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP)  
  6. ปฏิบัติงานบนข้อจ ากัดด้านเวลาในการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีการเร่งรัดการก่อหนี้ ผูกพันการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท าให้เกิดความกดดัน ความตรึงเครียดในการปฏิบัติงานอย่างมาก ต้องเสียสละเวลาในช่วง
วันหยุดราชการมาปฏิบัติงาน เนื่องจากในเวลาปฏิบัติงานปกติให้ค าแนะน า/ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายกรณี และรายโรงเรียนท่ีมีปัญหาแตกต่างกันไป และต้องปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ทัน
ก าหนดระยะเวลา 
  7. ต้องประสานสัมพันธ์กับคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนราชการภายในและภายนอก ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ต้องใช้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ  เกิดผลส าเร็จตามท่ี
ก าหนดไว้ เช่น การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด เจ้าหน้าท่ีพัสดุส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้
ค าแนะน าการด าเนินการจัดจ้าง ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนจะ
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พบปัญหาอุปสรรคท่ีแตกต่างกันไป จึงต้องให้ค าปรึกษาแนะน าเป็น   รายกรณีไป เพื่อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ และหาก Internet ขัดข้องไม่สามารถด าเนินการในระบบ e-GP ได้จะต้องประสานไปยัง
กรมบัญชีกลาง/ส านักงานคลังจังหวัด/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง  
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีข้อกฎหมาย ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ วิธีการ หนังสือเวียน และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เพิ่มเติมมากขึ้น และกฎหมาย ระเบียบฯบางข้อและ
หนังสือเวียนบางฉบับ เข้าใจยาก ต้องใช้การตีความ และบางครั้งเจ้าหน้าท่ีเข้าใจคลาดเคล่ือนท าให้การปฏิบัติงานด้าน
พัสดุเกิดปัญหาและอุปสรรค 

2. การปฏิบัติงานในระบบ e-GP บางครั้งมีปัญหาในการเช่ือมต่อระบบ เนื่องจากระบบ e-GP  
เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีผู้ใช้ระบบเป็นจ านวนมากท าให้ระบบช้า และเช่ือมต่อได้
ยาก มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการเช่ือมต่อระบบท าให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด าเนินการไม่ได้บางวันและบางช่วงเวลา เนื่องจาก 
กรมบัญชีกลางปิดระบบเพื่อปรับปรุง หรือระบบขัดข้อง ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในระบบ 

4. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และความเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กรณีมีโรงเรียนในสังกัด          
มาใช้บริการร่วมในการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

5. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เนื่องจากมีปัญหาด้วย 
กระบวนการท างาน เช่น การแจ้งจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติเงินประจ างวด ล่าช้ากว่าก าหนด 

6. ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ (e-GP) เมื่อเกิดปัญหา หรือบันทึก 
ผิดพลาดบางรายการไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดด าเนินการแก้ไข 

7. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
8. บุคลากรด้านงานพัสดุของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดมีการย้ายและเปล่ียนผู้ท าหน้าท่ี 

ปฏิบัติงานพัสดุบ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง และไม่มีการส่งมอบงาน ท าให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานท่ี         ไม่
ถูกต้อง ไม่ทันตามก าหนดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน ควรมีการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/โรงเรียนให้เกิดทักษะเพื่อ
ลดความเส่ียงในการบริหารงานด้านพัสดุโดยอาจจัดการฝึกอบรม แยกเป็นกลุ่มเครือข่าย หรือกลุ่มโรงเรียนย่อย ๆ 
เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีก าหนด 

2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/โรงเรียนไม่ควรเปล่ียนแปลงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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บ่อย ๆ เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นงานท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องเสียเวลาสอนงานใหม่ซึ่งกว่าจะเข้าใจระเบียบ
กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานต้องใช้เวลา ส่งผลให้การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีผลท าให้การบริหารงบประมาณภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดล าดับการบริหารงบประมาณของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 3. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุระดับโรงเรียนมีทักษะในการใช้ระเบียบ กฎหมาย และการใช้คอมพิวเตอร์
ค่อนข้างน้อยมากเนื่องจากระบบ e-GP ต้องใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานในโปรแกรมตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและ
ยังต้องด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุควรฝึกฝนตนเองให้มีทักษะใน
ด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น และรวดเร็ว 
  4. การบริหารงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาท่ีมีรูปแบบและทิศทางชัดเจน สนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด ท่ีก าหนดเป้าหมายไว้           การ
ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เช่น จัดท าเป็นเอกสารให้ความรู้ในด้านต่าง  การน าข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ลงในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1, Facebook, Line 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัสดุและเจ้าหน้าท่ีพัสดุของสถานศึกษา จัดฝึกอบรมให้ความรู้ จัดท าคู่มือการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประมวลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัสดุเพื่อให้สถานศึกษา น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว ราบรื่น ท าให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดมีความสามารถในการบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ (e- GP) ได้สอดคล้องกับนโยบาย และสามารถบริหารงบประมาณท่ี
มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
  1. แจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
สามารถแก้ไขเองได้ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3. ต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติเงินประจ างวด ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรในการ 
ท างานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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5. ควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีมีสมรรถนะพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ  
e – GP ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างท้ังในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

6. ต้นสังกัดควรมีคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี เพื่อศึกษาและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในทางเดียวกัน รวมถึงการอบรมถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

7. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น Line Facebook  
เว็บไซต์ต้นสังกัด และควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้น ข้อมูล สอบถามปัญหา และมี
บุคลากรท าหน้าท่ีตอบค าถามและคอยช่วยเหลือแนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดปัญหาการ
ร้องเรียน 
 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ    ดิศรา  พรมโต 

        (นางดิศรา  พรมโต) 

                                                                                    ผู้เสนอผลงาน 

                                                                                15 / ธันาคม / 2563 
 


