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รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือจัดหาพสัดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 335  โครงการ เป็น
วงเงินงบประมาณ ในวงเงิน  59,717,305.04 บาท แยกเป็น 

1.  งบดำเนินงาน    จำนวน     5,093,705.04   บาท  
2.  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์   จำนวน   16,974,300.00   บาท 
3.  งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  จำนวน   37,649,300.00   บาท 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดังนี้ 
๑. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 59,717,305.04 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 

53,394,025.04 บาท ประหยัดงบประมาณได้  6,323,280.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  10.59 
๒. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จำนวน 325  โครงการ ดังนี้      
งบดำเนินงาน จำนวน 101  โครงการ  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน 71 โครงการ งบลงทุนค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  34  โครงการ 
3. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน  1  

โครงการ    ทำให้ประหยัดงบประมาณได้  0  เป็นร้อยละ 0  รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจั ดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 
โครงการ  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน  -  โครงการ  งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน  9  โครงการ ทำให้
ประหยัดงบประมาณได้  6,323,280.00 เป็นร้อยละ 20.00 รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยความโปร่งใส ทันกำหนดเวลา ทันต่อความ
ต้องการใช้ เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดชื่อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 



 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ทั้งสิ้น  335  ครั้ง พบว่าวิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจ้างมากท่ีสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 
325 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.01 วิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจ้างน้อยที่สุดคือวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 ครั้ง ร้อยละ 
0.30 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนครัง้ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง 

1. เฉพำะเจำะจง

2. วิธีคัดเลือก

3. ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)



 
 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

จากตารางเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 59,717,305.04 บาท  พบว่าวิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจ้างมากท่ีสุด คือวิธี
เฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 23,519,305.04  บาท   คิดเป็นร้อยละ 39.38  วิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจ้างน้อยที่สุด
วิธีการคัดเลือก จำนวน 4,581,600.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.67 

 

 
 
 
 
 
 
 

52.94%

7.67%

39.38%

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซือ้

1. เฉพำะเจำะจง

2. วิธีคัดเลือก

3. ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)



 
ตารางท่ี 3  แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้รับ 
งบประมาณในการจัดซื้อขัดจ้าง จำนวนเงิน 59,717,305.04  บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวนเงิน  53,394,025.04 บาท โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวนเงิน 6,323,280.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ  8.59 
 

 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดหรือความเสี่ยง 
1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะแจ้งมาใกล้เคียงกับ 

การแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด และบ่อยครั้งที่จัดสรรเร็วแต่เกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรายการยังไม่เสร็จ 
ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำกัด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้ 

2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ มีวงเงินงบประมาณสูงแต่ผู้เข้าเสนอราคามีจำนวนน้อย 
เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องเกณฑ์คุณลักษณะ 
 
 

งบประมำณที่ใช้ไป 89.41%

ประหยัดงบประมำณ 8.59%

แผนภูมิกำรประหยัดงบประมำณ

งบประมาณที่ใช้ไป

ประหยดังบประมาณ

89.41%



 
 

3. การจัดหาครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ใช้เกณฑ์ราคา ทำให้ประหยัด 
งบประมาณ แต่ครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้มีคุณภาพต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากผู้ขายต้องนำสินค้าที่ใด้ตามเกณฑ์
คุณลักษณะและราคาต้องต่ำที่สุด เพ่ือที่จะทำให้ชนะการเสนอราคา ทำให้ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการจัดหา 
โดยใช้เกณฑ์ราคา มีอายุการใช้งานไม่นาน แต่หากจะใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพก็ขาดผู้มีความรู้ทางด้านเทคนิค 
ที่จะช่วยกำหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนได้ 

4. ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางราย เข้ามามีบทบาทให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ตนเองต้องการทำให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติงานพัสดุ ที่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯและต้องแก้ปัญหาของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่เข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นความเสี่ยงอีกเรื่องที่ต้องหาแนวทางแก้ไข 

5. การส่งมอบงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาอยู่ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

6. กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และการกำหนดแนวทางการ 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมซึ่งมีรายละเอียด 
ค่อนข้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน 

7. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องและมีการปิด
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรมทำให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 
  
 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ประสานงานกลุ่มนโยบายและแผนให้ติดตามทุกกลุ่มให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 
ที่กำหนดไว้ในโครงการ 

2. เชิญข้าราชการจากหน่วยงานอื่นท่ีมีความรู้เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อเข้าร่วมเป็นคณะกรรม 
การกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

3. จัดอบรมเก่ียวกับระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 และครูที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เข้าใจระเบียบอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

4. นำเสนอผู้บริหารให้จัดอบรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้แก่ 
ข้าราชในสังกัดเพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีโดยเชิญเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและวางตนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและช่วยลดความเสี่ยงและช่วยลดความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงานพัสดุ 

5. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือลดปัญหาในการอุทธรณ์และร้องเรียน รวมทั้งการกำหนด 
ขอบเขตของงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 



 
 

6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการ
บริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

7. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติ 
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                                                          ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
        ลงชื่อ                               ผู้จัดทำ 
                (นายปริญญา ชอบค้า) 
                       เจ้าหน้าที่                                               ลงชื่อ 
                                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ที       ............../2564                                                       วันที่   7  ตุลาคม   2564  
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   
 

เรื่องเดิม 
 

ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้รับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 335  โครงการ เป็นวงเงินงบประมาณ ในวงเงิน  
59,717,305.04 บาท แยกเป็น 

1.  งบดำเนินงาน    จำนวน     5,093,705.04   บาท  
2.  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์   จำนวน   16,974,300.00   บาท 
3.  งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  จำนวน   37,649,300.00   บาท 

 

ข้อเท็จจริง 
 

เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 59,717,305.04 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 
53,394,025.04 บาท ประหยัดงบประมาณได้  6,323,280.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  10.59 

๒. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จำนวน 325  โครงการ ดังนี้      
งบดำเนินงาน จำนวน 101  โครงการ  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน 71 โครงการ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน  34  โครงการ 
  3. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน  1  
โครงการ    ทำให้ประหยัดงบประมาณได้  0  เป็นร้อยละ 0  รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 
โครงการ  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน  -  โครงการ  งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน  9  โครงการ ทำให้
ประหยัดงบประมาณได้  6,323,280.00 เป็นร้อยละ 20.00 รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ข้อเสนอ 
 

1. นำไปใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ลงนามรับรองรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
        (นายปริญญา  ชอบค้า) 
       เจ้าหน้าที่ 


