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1. พัฒนาระบบนํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน ชุด จัดซื้อ 19/12/2561 19/12/2561 19/12/2561 75,000 - /
2. วัสดุการศึกษาประถมศึกษา ชุด จัดซื้อ 5/03/2562 5/03/2562 5/03/2562 30,000 - /
3. วัสดุการศึกษากอนประถม ฃุด จัดซื้อ 5/03/2562 5/03/2562 5/03/2562 30,000 - /
4. วัสดุการศึกษามัธยม ฃุด จัดซื้อ 5/03/2562 5/03/2562 5/03/2562 40,000 - /
5. พัฒนาดนตรีไทย ชุด จัดซื้อ 13/05/2562 13/05/2562 13/05/2562 45,000 - /
6. พัฒนาดนตรีไทย ชุด จัดซื้อ 13/05/2562 13/05/2562 13/05/2562 30,000 - /
7. พัฒนาดนตรีไทย ชุด จัดซื้อ 13/05/2562 13/05/2562 13/05/2562 45,000 - /
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดการ

เรียนรวม ชุด จัดซื้อ 21/05/2562 21/05/2562 21/05/2562 1,500 - /

9. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวรโรงเรียน ชุด จัดซื้อ 29/05/2562 29/05/2562 29/05/2562 24,900 - /
10. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวรโรงเรียน ชุด จัดซื้อ 29/05/2562 29/05/2562 29/05/2562 25,100 - /
11. วัสดุการศึกษา ชุด จัดซื้อ 18/06/2562 18/06/2562 18/06/2562 100,000 - /
12. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เสื้อกีฬา ชุด จัดซื้อ 3/05/2562 3/05/2562 3/05/2562 172,830 - /
13. หนังสือเรียนฟรี ชุด จัดซื้อ 9/08/2562 9/08/2562 9/08/2562 200,000 - /
14. หนังสือเรียนฟรี ชุด จัดซื้อ 16/08/2562 16/08/2562 16/08/2562 35,513 - /
15. วัสดุการศึกษา ชุด จัดซื้อ 16/08/2562 16/08/2562 16/08/2562 100,000 - /

ลายมือช่ือ...............................................ผูตรวจสอบ                                                                       ลายมือช่ือ..........................................ผูรับผิดชอบ
(นายกฤษกร  บุญญาพฤกเศรษฐ) (นางกฤตติมา  ศรวิชัย)
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16. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวรโรงเรียน ชุด จัดซื้อ 23/08/2562 23/08/2562 23/08/2562 1,200 - /
17. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุด จัดซื้อ 23/08/2562 23/08/2562 23/08/2562 2,000 - /
18. เสริมสรางทักษะอาชีพใหกับนักเรียน ขุด จัดซื้อ 18/08/2562 18/08/2562 18/08/2562 17,000 - /

19. จางเหมาบริการยานพาหนะแขงขัน
ทักษะวิชาการ ขุด จัดจ้าง 19/11/2561 19/11/2561 19/11/2561 22,000 - /

20. จางเหมาบริการยานพาหนะ ชุด จัดจ้าง 13/02/2562 13/02/2562 13/02/2562 8,500 - /

21. จางเหมาบริการยานพาหนะ
ทัศนศึกษา ชุด จัดจ้าง 13/02/2562 13/02/2562 13/02/2562 24,000 - /

22. จางจัดทําท่ีแปรงฟน ชุด จัดจ้าง 18/02/2562 18/02/2562 18/02/2562 24,000 - /

23. จางเหมาบริการยานพาหนะแขงขัน
ทักษะวิชาการ ชุด จัดจ้าง 6/09/2562 6/09/2562 6/09/2562 1,500 - /

24. จางเหมาคาตอบแทนวิทยากรภายนอก
(ดนตรีอังกะลุง) ชุด จัดจ้าง 13/08/2562 13/08/2562 13/08/2562 10,500 - /

25. จางเหมาคาตอบแทนวิทยากรภายนอก
(ดนตรีอังกะลงุ) ชุด จัดจ้าง 30/09/2562 30/09/2562 30/09/2562 10,500 - /

ลายมือช่ือ...............................................ผูตรวจสอบ                                                                       ลายมือช่ือ..........................................ผูรับผิดชอบ
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ข้ันเตรียมการกอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ปญหา : มีการจัดซื้อจัดจางวัสดุกรณีเรงดวน หรือจัดซื้อจัดจางกอนขอความเห็นชอบหลายครั้ง
แนวทางแกไข :

สวนใหญ การจัดซื้อจัดจางวัสดุกรณีเรงดวน จะนํามาใชในการเรียนการสอน ซึ่งสวนใหญอาจารยผูสอนจะ
เปนผูซื้อเอง โดยไมไดวางแผนไวลวงหนา และนําใบเสร็จรับเงินมาใหเจาหนาท่ีพัสดุตั้งเบิก ซึ่งเจาหนาท่ีพัสดุควร
ประสานงานกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาวาตองการวัสดุอะไรบาง และเจาหนาท่ีพัสดุควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
วัสดุ และใหอาจารยผูสอนกําหนดรายละเอียดวัสดุใหชัดเจน เพ่ือจะไดจัดหาไดทันตามระยะเวลาท่ีตองการใช และไดวัสดุท่ี
มีคุณภาพตามท่ีผูใชตองการ

ปญหา : การจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกันในระยะเวลาใกลเคียงกัน วงเงินรวมกันแลวเกินกวาหนึ่งแสนบาท ซึ่งเขาขายการ
แบงซื้อแบงจาง
แนวทางแกไข :

เจาหนาท่ีพัสดุ ควรสํารวจความตองการใชวัสดุ ตั้งแตตนปงบประมาณ มีวัสดุใดบางท่ีจําเปนตองใชพรอมกัน
หรือใชงานรวมกัน เชน โตะ เกาอ้ี และจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางวัสดุ เพ่ือปองกันการกระทําผิดระเบียบ

ข้ันตอนการสืบราคาและคัดเลือกผูขาย
ปญหา : เจาหนาท่ีพัสดุบางหนวยงานจะจัดซื้อวัสดุดวยวิธีตกลงราคาโดยผูกขาดอยูกับผูขายเพียงรายเดียว ซึ่งมีรานอ่ืน
ท่ีเปดเครดิตไวกับมหาวิทยาลัยอีกหลายราย แตก็ไมเคยซื้อรานอ่ืนเลย
แนวทางแกไข :

เจาหนาท่ีพัสดุคณะท่ีผานเรื่องจัดซื้อจัดจาง ควรสุมตรวจรายการพัสดุ วามีหนวยงานใดบางท่ีซื้อพัสดุอยาง
เดียวกันและเปรียบเทียบราคาดู หากราคาสูงกวาหนวยงานอ่ืนมากเกินไป ควรใหเจาหนาท่ีพัสดุกลับไปสืบราคาหรือตกลง
ราคาใหม ท้ังนี้เพ่ือปองกันการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน

ปญหา : ในใบเสนอราคา มักปรากฏวาผูท่ีเสนอราคาไมมีอํานาจในการเสนอราคา
แนวทางแกไข :

ใหเจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบชื่อผูลงนามในใบเสนอราคาวาเปนผูมีอํานาจในการลงนามหรือไมดูจากหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนพาณิชยวาใครมีอํานาจ เชน ตรวจจากหนังสือรับรองวานาย ก มีอํานาจ แตนาย ข เปนผูลงนามใบ
เสนอราคาถือวาไมถูกตอง ดังนั้นตองมีหนังสือมอบอํานาจจากนาย ก วาใหนาย ข เปนผูอํานาจในการเสนอราคาดังกลาว

ข้ันตอนการจัดทําใบขอซื้อ/ใบขอจาง (PR)
ปญหา : เอกสารซื้อจางในระบบ 3 มิติ ไดแก ใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ/จาง (PO) ใบตรวจรับ (RC) และใบสําคัญท่ัวไป
(AP) ไมมีการแสดงภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ทําใหเจาหนาท่ีพัสดุไมสามารถตรวจสอบไดวาปอนภาษีครบถวนทุกรายการหรือไม
จะทราบอีกทีวาปอนผิดก็ตอเม่ือเจาหนาท่ีการเงินของกองคลังจัดทําใบภาษี ซึ่งยอดในระบบ 3 มิติจะไมตรงกับใบกํากับ



ภาษีของผูขาย เม่ือปรากฏวามีการปอนภาษีผิด เจาหนาท่ีพัสดุตองยกเลิกเรื่องท้ังหมดและปอนขอมูลในระบบ 3 มิติใหม
ตั้งแตข้ันตอนแรกจนเสร็จสิ้น


