
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ CMP



1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 664 งาน โดยแบ่งออกเป็น

รายการแผนจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน หน่วย
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มูลค่าเกิน 500,000 บาท) 91 งาน

2. ไม่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท) 573 งาน



2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (งาน) *งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างจริง จัดซื้อจัดจ้างจริง
เทียบงบประมาณ

คิดเป็น %

1 เฉพาะเจาะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบาท)

573 26,120,447.15 24,420,317.99 1,700,129.16 6.51%

2 เฉพาะเจาะจง 
( ่เกิน 5 แสนบาท)

47 906,861,795.67 897,938,036.17 8,923,759.50 0.98%

3 คัดเลือก 11 80,784,000.00 76,849,035.50 3,934,964.50 4.87%

4 e-Bidding 32 248,648,506.66 221,212,208.80 27,436,297.86 11.03%

5 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1 1,000,000.00 950,000.00 50,000.00 5.00%

รวม 664 1,263,414,749.48 1,221,369,598.46 42,045,151.02 3.33%

หมายเหตุ : เงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจดัจา้งในแต่ละรายการ



2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สพร. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 664 งาน

▪ เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,263,414,749.48 บาท จัดซื้อจัดจ้างจริง 1,221,369,598.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.67
ของงบประมาณ จัดซื้อได้ต่่ากว่างบประมาณ 42,045,151.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของเงินงบประมาณ

▪ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จัดซื้อได้ต่่ากว่าวงเงินงบประมาณสูงสุด จ่านวน 
27,436,297.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.03 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

▪ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง แยกตามวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีจ่านวนสูงสุด ได้แก่ 

- ล่าดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จ่านวนรวม 620 งาน คิดเป็นร้อยละ 93.40
- ล่าดับที่ 2 วิธี e-Bidding จ่านวน 32 งาน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
- ล่าดับที่ 3 วิธีคัดเลือก จ่านวน 11 งาน คิดเป็นร้อยละ 1.70 

2. วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ได้แก่
- ล่าดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จ่านวนเงินซ้ือจ้าง 922,358,354.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.40
- ล่าดับที่ 2 วิธี e-Bidding จ่านวนเงินซ้ือจ้าง 221,212,208.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.10
- ล่าดับที่ 3 วิธีคัดเลือก จ่านวนเงินซ้ือจ้าง 76,849,035.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.30



3. การจ าหน่ายพัสดุที่สิน้สภาพ (จากการใช้งานปกติ) หมดอายุการใช้งาน 
และไม่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวนทั้งสิ้น 62 รายการ ดังนี้

ล าดับที่ วิธีการจ าหน่ายพัสดุ รายการตามบัญชีครุภัณฑ์ จ านวน
(รายการ)

1 การโอน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23

รายการครุภัณฑ์ส่านักงาน 4

รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1

รายการวัสดุควบคุม 27

2 การจ่าหน่ายเป็นสูญ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7

รวมทั้งสิ้น 62



4. สัญญาที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 216 สัญญา แบ่งออกเป็น

รายละเอียดงาน จ านวน หน่วย หมายเหตุ

1. ปริมาณสัญญาที่ด่าเนินการทั้งหมด 216 สัญญา ด่าเนินการแล้วเสร็จ 215 สัญญา
อยู่ระหว่างด่าเนินการ 1 สัญญา

2. คืนหลักค้่าประกันสัญญา 201 สัญญา



5. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางแก้ไข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการด่าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้ด่าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 1. แจ้งเตือนก่าหนดแผนการด่าเนินงานล่วงหน้าก่อนก่าหนด และเร่งติดตามอย่าง

ใกล้ชิดมากขึ้น
2. ร่วมประชุมกับส่วนนโยบาย ให้ประสานกับเจ้าของโครงการในการชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการต่างๆ ที่จะด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการเกิดความ
สับสนตอนที่จะใช้งบประมาณ อีกท้ังยังช่วยลดระยะเวลาในการจัดท่าเอกสารก่อนที่เข้า
สู่กระบวนการจัดหา

2 ปัญหาของเจ้าหน้าที่
2.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2 เจ้าหน้าที่ก่าหนดเหตุผลความจ่าเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้องกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการตรวจรับพัสดุ
2.4 ใช้เวลาในการจัดท่าขอบเขตของงาน (TOR) และหาราคากลางนานเกินไป

1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพ่ือลดข้อผิดพลาด โดยจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้ทราบ
ถึงอ่านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ คอยให้ค่าปรึกษา แนะน่า

3 ปัญหาการใช้กฎหมาย
3.1 ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค่าวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ มีจ่านวนมาก เป็นปัญหา
การตีความในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ศึกษา สอบถามผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมอบรม ดูตัวอย่างจากค่าวินิจฉัย 
หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

4 ปัญหาด้านระบบ 
4.1 การด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ท่างานได้ไม่ต่อเนื่อง ต้องใช้
เวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการในระบบ e-GP ได้ทันตามก่าหนดเวลา 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

ปัจจัยภายนอก (กรมบัญชีกลาง)


