
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการพฒันาปรับปรงุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ

 

---------------------------------------- 
 

               เพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรงุและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่การจัดซือ้จัดจ้างทีจ่ะต้องแสดงออกถึงความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
               ๑.๑ เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
               ๑.๒ เพื่อให้ทราบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
               ๑.๓ เพื่อวิเคราะห์ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการพฒันาปรบัปรุงการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพสัดุ 
 

๒. งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาพรวม (สำนักงานและโรงเรียนในสังกัด) 
งบรายจ่าย งบประมาณทัง้สิ้น 

(บาท) 
ผลการกันเงิน 

(บาท) 
ผลการเบกิจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
งบบุคลากร   ๑๒๘,๔๔๗,๙๐๐.๐๐ - ๑๒๙,๘๒๐,๖๑๒.๐๑        ๓๒,๗๔๗.๙๑    ๙๙.๙๗ 
งบดำเนินงาน   ๑๓๘,๐๗๐,๑๖๔.๐๐ - ๑๒๓,๙๑๗,๕๔๖.๓๐ ๑๔,๑๕๒,๖๑๗.๗๐    ๘๙.๗๕ 
งบลงทุน     ๘๖,๓๗๑,๕๐๕.๐๐ ๒๑,๘๖๓,๓๒๐.๐๐   ๖๓,๗๖๖,๓๔๗.๐๐      ๗๔๑,๘๓๘.๐๐     ๗๓.๘๓ 
งบเงินอุดหนุน   ๑๔๐,๐๐๕,๖๔๒.๐๐ - ๑๓๙,๙๘๔,๒๑๗.๐๐        ๒๑,๔๒๕.๐๐    ๙๙.๙๘ 
   รวมทั้งสิ้น   ๔๙๒,๘๙๕,๒๑๑.๐๐ ๒๑,๘๖๓,๓๒๐.๐๐ ๔๕๗,๔๘๘,๗๒๒.๓๑     ๑๔,๙๔๘,๖๒๘.๖๑    ๙๖.๙๗ 
 
                 จากงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาพรวมทัง้หมด (สำนักงานและโรงเรียน) เบิกจ่ายได ้
ทั้งหมด คิดเปน็ร้อยละ ๙๖.๙๗ และขอกันเงินไดเ้บิกเหลื่อมปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๑ 
 

๓. งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงาน) รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  
ที่ วิธีการจัดหาพัสด ุ จำนวนโครงการ งบประมาณทัง้สิ้น 
๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)                -                     - 
๒ วิธีคัดเลือก                -                     - 
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง              ๓๗๒             ๗,๔๗๓,๔๔๓.๓๗ 

 รวมทัง้สิ้น              ๓๗๒          ๗,๔๗๓,๔๔๓.๓๗ 
 
 
 
 



๒ 

 

๔. วิเคราะห์รอ้ยละของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสด ุ(สำนักงาน) 
                  ๔.๑ ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ 
 

ที่ วิธีการจัดหาพัสด ุ จำนวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 
๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)                    -                   - 
๒ วิธีคัดเลือก                    -                   - 
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง                  ๓๗๒                ๑๐๐ 

                   ๓๗๒                ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

     e-bidding                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

                 ๔.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ที่ วิธีการจัดหาพัสด ุ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละ 
๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)                        ๐.๐๐                    ๐.๐๐ 
๒ วิธีคัดเลือก                        ๐.๐๐                    ๐.๐๐ 
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง         ๗,๔๗๓,๔๔๓.๓๗                ๑๐๐.๐๐   

          ๗,๔๗๓,๔๔๓.๓๗                ๑๐๐.๐๐ 
 
 

     e-bidding                            
 

 
 
๕. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  (สำนักงาน) 
 

ที่ วิธีการจัดหาพัสด ุ วงเงินที่ใช้ในการ 
จัดหา 

วงเงินที่ตกลงซื้อ 
ตกลงจ้าง 

งบประมาณที ่
สามารถประหยัดได ้

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)    ๒,๕๖๕,๘๐๐.๐๐                ๒,๕๖๑,๕๐๐.๐๐            ๔,๓๐๐.๐๐   ๐.๑๗ 
๒ วิธีคัดเลือก                   ๐.๐๐                  ๐.๐๐                   ๐.๐๐   ๐.๐๐ 
๓ วิธีเฉพาะเจาะจง    ๗,๗๙๒,๕๒๘.๓๗   ๗,๗๙๒,๕๒๘,๓๗                   ๐.๐๐   ๐.๐๐ 

                       รวมทั้งสิ้น ๑๐,๓๕๘,๓๒๘.๓๗  ๑๐,๓๕๔,๐๘๒.๓๗           ๔,๓๐๐.๐๐  
 
                      จะเห็นได้ว่าการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง หรือการจัดหาพสัดุ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 
 
 



๔ 

 

๖. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการพฒันาปรบัปรุงการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพสัด ุ
 

ปัญหาอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะการพฒันาปรบัปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพสัด ุ

๑. โรงเรียนไดม้ีการเปลี่ยนแปลงผู้ทีท่ำหน้าที่หรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบุคคลดังกล่าวไมม่ี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ
ตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องรวมถึง
หลักเกณฑ์ ในแนวทางและวิธีการเพือ่ให้มกีารปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ การจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่กำหนด 

๑. จัดอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านพัสดุ
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตามมติ
คณะรัฐมนตรี หนงัสอืเวียนทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหเ้กิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้าน 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามสัญญาและตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรฐับาลประกาศลอ็คดาวน์สถานการณ์
การแพร่ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ สง่ผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดำเนินงานไม่เป็นตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้ขอความร่วมมือให้
ทุกสายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานประจำปีที่ได้
กำหนดไว้ รวมทัง้ติดตามให้มกีารดำเนินงานตามแผนงาน
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพือ่เป็นการเร่งรัดงานใหส้ำเร็จลลุ่วงตาม
แผนที่กำหนด 

๓. ระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง บางครั้งไมส่ามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
(ระบบไม่เสถียร) ทำใหก้ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครัง้
ต้องหยุดชะงัก 

๓. มีการปรับปรงุระบบ เพื่อสง่ผลใหผู้ป้ฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ได้มีประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน 

๔. ปัจจุบันมีหนงัสอืสัง่การทีเ่กี่ยวข้องออกมากำหนดแนว 
ปฏิบัติ ยกเลิก กำหนดใหม่ ทำให้เกิดความสบัสนในการ
ปฏิบัตงิาน 

๔. จัดทำคู่มอืการเกี่ยวกบัหนงัสือสั่งการ ตลอดจนกรณี
ตัวอย่างต่าง ๆ  ในการจัดซื้อจัดจ้างเพือ่เป็นแนวทางได้ศึกษา
และดำเนินการให้ถูกต้อง 
 

 
 
 








































































