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ค ำน ำ 

                          เอกสารรายงานฉบับนี้   เป็นรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการขบวนการวิธีและแสดงผลผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน พร้อมทั้งสรุป
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตามมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงนโยบาย 
กระบวนการด าเนินงานต่างของหน่วยงาน  
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- รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564                              ๑ 
- ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                  ๑ 
- ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                          ๒ 
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       ๓ 
- ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด                                                                               ๔ 
- ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง              5                                                          



 
 
 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงงปประาา  .ศ.ศ ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขต.ื้นที่การ.ึกษาาัธยา.ึกษาหนองคาย 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย  ได้สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  จัดเก็บข้อมูลโดยแยกเป็นแผนงำน โครงกำร ผลผลิต กิจกรรมหลัก
ตำมรำยละเอียดรหัสกิจกรรมหลักงบประมำณปี ๒๕๖๔ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โอนเงิน
งบประมำณจัดสรร โดยได้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณแยกเป็นประเภทรำยจ่ำย ดังนี้ 

 
งบรำยจ่ำย งบประมำณท่ีรับ

จัดสรร 
จ ำนวนเงินก่อหนี้

ผูกพัน 
จ ำนวนเงิน 
เบิกจ่ำย 

จ ำนวนเงิน 
คงเหลือ 

งบบุคลำกร 5๗,๐๙๕,๔๔๐.- 0 ๕๕,555,424 .- 1,๕๔๐,๐๑๖.- 
งบด ำเนินงำน 30,931,876.- 1,728,422.41 29,203,453.59 0 
งบลงทุน 64,736,880.- 34,107,616.54 30,041,266.92 587,996.54 
งบเงินอุดหนุน 181,361,460.- 0 181,279,410.- 82,050.- 
งบรำยจ่ำยอื่น ๑,๓๗๔,๘๐๐.- 0 1,374,800.-  
รวม 335,500,456.- 35,836,038.95 297,454,354.51 2,210,062.54 

ร้อยละ 100 10.68 88.66 0.66 
 
             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย   จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.25๖๔ เพ่ือแสดงผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร  
เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตรวจสอบได้  
และมีควำมคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (Evidence –Based Integrity and Transparency  
Assessment : EBIT) 
                ตำรำงที่ 1  แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำร จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
                                             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
จ ำนวน
โครงกำร 

วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไป e- market 

วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไป   
e -bidding 

วิธีเฉพำะเจำะจง 
บันทึก e GP 

วิธีเฉพำะเจำะจง 
ไมบ่ันทึก e GP 

231 0 3 111 117 
100% 0 1.30 48.05 50.65 

     
 
จำกตำรำงที ่1 พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย  
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนทั้งสิ้น 2๓๑  ครั้ง(โครงกำร)  พบว่ำ 
วิธีจัดซื้อจัดจ้ำงเรียงจำกมำกไปหำน้อย  คือ  
 1. วธิีเฉพำะเจำะจงไม่บันทึก  e GP(ไม่เกิน 5,000 บำท) จ ำนวน  117 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  50.65 
 2. วธิีเฉพำะเจำะจง บันทึก e GP(เกิน 5,000 บำท) จ ำนวน  111 ครั้ง    คิดเป็นร้อยละ 48.05 
 3. วธิีประกำศเชิญชวนทั่วไป   e –bidding  จ ำนวน ๓  ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ 1.30 
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- ๒ - 

 
                แผนภูมิแสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.30%

48.05%
50.65%
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e-bidding

 
 
 

 
ตำรำงที่ 2  แสดงร้อยละของงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีจัดกำรซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
จ ำนวนงบประมำณ วิธีประกำศเชิญชวน

ทั่วไป e - bidding 
วิธีเฉพำะเจำะจง 

บันทึก e GP 
วิธีเฉพำะเจำะจง 
ไมบ่ันทึก e GP 

   
11,777,109.37 

    
7,678,150.- 

      
  3,683,849.03  

 
415,110.34 

100%        65.19       31.28   3.52 
    
 
จำกตำรำงที ่2 จะพบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตหนองคำย 
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้งบประมำณท้ังสิ้น 11,815,440.-บำท  วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ใช้งบประมำณ
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย  ดังนี้  .  
  1.วธิีประกำศเชิญชวนทั่วไป  e-bidding    งบประมำณ 7,675,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ 65.๒๐ 
  2. วธิีเฉพำะเจำะจง บันทึกในระบบ e-gp   งบประมำณ  3,683,849.03   คิดเป็นร้อยละ 31.2๘           
  3. วธิีเฉพำะเจำะจง  ไม่บันทึก e GP    งบประมำณ 415,110.34 บำท     คิดเป็นรอ้ยละ 3.5๒    
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- ๓ - 
 
             แผนภูมิแสดงร้อยละของ งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

7678150.00

3683849.03

415110.34

0.00

2000000.00

4000000.00

6000000.00

8000000.00

        

ง ประ าณจ าแ  ตา วธีิ ารจ ดซ้ือจ ดจ้าง ประจ าปีง ประ าณ 2564

e-didding

 งระ   egp

    งระ   egp

 
 
 
                                           รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตำรำง สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖4) 
 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

จ ำนวน
โครงกำร 

(ครั้ง) 

งบประมำณ 
รำคำกลำง(บำท) 

งบประมำณ 
ที่จัดท ำสัญญำ

(บำท) 

ผลต่ำง คิดเป็น
ร้อยละ 

1 วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไป e-bidding 
  

3 7,678,150 7,675,000 3,150.- 0.04 

2 วิธีเฉพำะเจำะจง 
ไม่บันทึก e GP 

         
117 

415,110.34 415,110.34 0 0 

3 วิธีเฉพำะเจำะจง 
บันทึก e GP 

111 3,683,849.03 3,683,849.03 0 0 

 รวม 2๓๑ 11,777,109,37 11,773,959.37 3,150.-   
 
จำกตำรำง ตำรำงที่ ๑.๑ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย ได้
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป e –bidding  และโดยวิธีเฉพำะจง ดังนี้ 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จ ำนวน ๓ โครงกำร ดังนี้ 
                ๑.๑ โครงกำรจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณส์ ำหรับกำรเรียนกำรสอน รูปแบบ IC๓  
ส ำหรับโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน ๑ โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวนเงิน ๒๙๗,๔๐๐.- บำท  
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- ๔ – 

 
จ ำนวนเงินลงนำมในสัญญำ จ ำนวนเงิน  ๒๙๗,๒๐๐.-บำท  ต่ ำกว่ำงบประมำณ  จ ำนวนเงิน ๒๐๐.-บำท 

๑.๒  โครงกำรจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณส์ ำหรับกำรเรียนกำรสอน รูปแบบ IC๔   
จ ำนวน ๔ โรงเรียนงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ ำนวน ๑,๖๗๓,๖๐๐.-บำท จ ำนวนเงินลงนำมสัญญำ 
๑,๖๗๒,๔๐๐.บำท    ต่ ำกว่ำงบประมำณ  ๑,๒๐๐.-บำท 
               ๑.๓ โครงกำรจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับศูนย์กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(ERIC) ได้รับจัดสรรงบประมำณท้ังสิ้น ๕,๗๐๗,๒๐๐.-บำท ลงนำมสัญญำ จ ำนวนเงิน  ๕,๗๐๕,๔๐๐.- บำท  
ต่ ำกว่ำงบประมำณ  จ ำนวนเงิน  ๑,๘๐๐.- บำท 
                     สรุปทั้ง ๓ โครงกำรได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 7,678,150.-บำท จ ำนวนเงินที่ลงนำมสัญญำ 
7,675,000.-บำท  มีผลต่ำง จ ำนวนเงิน 3,150.-บำท คิดเป็น ร้อยละ  0.04  เนื่องจำกมีกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรหลำยรำย เข้ำยื่นของเสนอในระบบ egp พิจำรณำผลตำมเกณฑ์รำคำและมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตำมประกำศประกวดรำคำ  และมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะระบบปฏิบัติกำร (Operating System) พร้อม
โปรแกรมส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ตำมหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรม 
กำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะ ไม่บันทึกในระบบ e gp ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งมี
วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บำท จ ำนวน 117 ครั้ง จ ำนวนเงินงบประมำณ 415,110.34 บำท ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มีโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้งบด ำเนินงำน 
                ๓. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะ บันทึกในระบบ e gp ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งมี
วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บำท ถึง ๕๐๐,๐๐๐.-บำท ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมมำตรำ ๕๖ (๒) ข้อ ๖  จ ำนวน  111  ครั้ง(โครงกำร) จ ำนวนเงิน 3,683,849.03 บำท      
ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีโครงกำรภำยใต้ 
                 ๓.๑ งบด ำเนินงำน    จ ำนวน   105 (ครั้ง) โครงกำร  จ ำนวนเงิน ๒,๙๐๒,๑๔๙.๐๓ บำท 
                 ๓.๒ งบลงทุน          จ ำนวน       ๖ (ครั้ง)  โครงกำร  จ ำนวนเงิน   ๗๘๑,๗๐๐.- บำท        
            
ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด 
         1. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบบริหำรส ำนักงำนถึงแม้จะมีแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ก็มีรำยหลำยกำรที่
ต้องด ำเนินกำรในระยะเวลำเร่วด่วน กระชั้นชิด เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร
ส่งผลให้มีเวลำน้อยในกำรสืบรำคำและระยะเวลำในกำรจัดหำพัสุด 
         ๒. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินงบประมำณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-
บำท ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำส่วนใหญ่ ท ำให้ไม่สำมำรถประหยัดงบประมำณได้  
        ๓. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร ซึ่งเป็นงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรล่ำช้ำในไตรมำสสุดท้ำย ท ำให้กำรท ำสัญญำล่ำช้ำและกำรส่งมอบและตรวจรับงำนล่ำช้ำไปด้วย ไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ทันในปีงบประมำณ  ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี 
        ๔. ปัญหำด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บำท     
ที่ต้องด ำเนินกำรด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ จึงท ำให้มีกระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดหำล่ำช้ำกว่ำวิธีกำรจัดหำวิธีอ่ืน ๆ 
อีกท้ังปัญหำด้ำนเอกสำรกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกอยู่ในช่วงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมำย ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงใหม่ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแนวทำงปฏิบัติตำม
กฎกระทรวงและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ตำมหนังสือ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ 
ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ท ำให้เพิ่มขั้นตอนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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 ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
          ๑. ก ำกับติดตำม เสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร เร่งด ำเนินงำนตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมแผน 
ปฏิบัติกำรเพ่ือให้มีเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่ต้องกระท ำโดยเร่งด่วนหรือระยะเวลำกระชั้นชิด  
และให้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร 
          ๒. จัดท ำข้อมูลประวัติกำรจัดซื้อจ้ำงในแต่ละครั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับรำคำกลำงเพื่อใช้เป็นฐำนในกำร
เปรียบเทียบรำคำที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอรำคำไว้ โดยให้มีข้อมูลอย่ำงน้อย ๒ ปีงบประมำณ   
         ๓. พัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ. 2560 , 
กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง 
          ๔. จัดท ำคูม่ือและแนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นไปตำม ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
          ๕. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
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