
สรปุผลการจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

ส่วนจดัซ้ือ CMP



รายการแผนจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน หน่วย
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มูลค่าเกิน 500,000 บาท) 102 งาน

2. ไม่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท) 332 งาน

1. แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 434 งาน โดยแบง่ออกเป็น



2. ผลการจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คิดเป็น %

1 เฉพาะเจาะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบาท)

325 23,700,255.26 22,775,875.48 924,379.78 3.90%

2 เฉพาะเจาะจง 
(เกิน 5 แสนบาท)

32 593,044,808.48 586,463,188.74 6,581,619.74 1.11%

3 คัดเลือก 17 107,311,920.00 98,024,741.40 9,287,178.60 8.65%

4 e-Bidding 37 215,524,900.00 198,504,640.24 17,020,259.76 7.90%

5 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(จ้างท่ีปรึกษา)

1 1,000,000.00 890,000.00 110,000.00 11.00%

รวม 412 940,581,883.74 906,658,445.86 33,923,437.88 3.61%

งานที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา 22 106,333,340.00

หมายเหตุ : เงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจดัจา้งในแต่ละรายการ



2. ผลการจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

▪ เงินงบประมาณ  940,581,883.74 บาท จัดซื้อจัดจ้างจริง 906,658,445.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.39 ของงบประมาณ 
จัดซื้อได้ต่่ากว่างบประมาณ 33,923,437.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของเงินงบประมาณ

▪ การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (จ้างที่ปรึกษา) จัดซื้อได้ต่่ากว่าวงเงินงบประมาณสูงสุด จ่านวน 
110,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

▪ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง แยกตามวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีจ่านวนสูงสุด ได้แก่ 

- ล่าดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จ่านวนรวม 357 งาน คิดเป็นร้อยละ 86.65
- ล่าดับที่ 2 วิธี e-Bidding จ่านวน 37 งาน คิดเป็นร้อยละ 8.98
- ล่าดับที่ 3 วิธีคัดเลือก จ่านวน 17 งาน คิดเป็นร้อยละ 4.13
- ล่าดับที่ 4 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (งานจ้างที่ปรึกษา) จ่านวน 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 0.24 

2. วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ได้แก่
- ล่าดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จ่านวนเงินซ้ือจ้าง 609,239,064.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.20
- ล่าดับที่ 2 วิธี e-Bidding จ่านวนเงินซ้ือจ้าง 198,504,640.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.89
- ล่าดับที่ 3 วิธีคัดเลือก จ่านวนเงินซ้ือจ้าง 98,024,741.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.81
- ล่าดับที่ 4 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (จ้างที่ปรึกษา) จ่านวนเงินซ้ือจ้าง 890,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 412 งาน  



3. การจ าหน่ายพสัดท่ีุส้ินสภาพ (จากการใช้งานปกติ) หมดอายกุารใช้งาน 
และไม่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบติังาน จ านวนทัง้ส้ิน 458 รายการ ดงัน้ี

ล าดับที่ วิธีการจ าหน่ายพัสดุ รายการตามบัญชีครุภัณฑ์ จ านวน
(รายการ)

1 การโอน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 298

รายการครุภัณฑ์ส่านักงาน 2

รายการวัสดุควบคุม 141

2 การจ่าหน่ายเป็นสูญ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 17

รวมทั้งสิ้น 458



4. สญัญาท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทัง้ส้ิน 412 สญัญา แบง่ออกเป็น

รายละเอียดงาน จ านวน หน่วย หมายเหตุ

1. ปริมาณสัญญาท่ีด่าเนินการทั้งหมด 412 สัญญา ด่าเนินการแล้วเสร็จ 401 สัญญา
อยู่ระหว่างด่าเนินการ 11 สัญญา

2. คืนหลักค้่าประกันสัญญา 221 สัญญา หนังสือค้่าประกันสัญญา 64 สัญญา
แคชเชียร์เช็คและการโอนเงิน 157 สัญญา



5. ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบจากการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง และแนวทางแก้ไข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการด่าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ด่าเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
1. ร่วมประชุมจัดท่าแผนการด่าเนินงานประจ่าปี โดยแต่ละส่วนงานต้องก่าหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือควบคุม
การด่าเนินงานมิให้เกิดความล่าช้า และการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. การด่าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ มีการแจ้งเตือนส่าหรับโครงการที่ต้องด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนถัดไป 
โดยแจ้งเตือนเดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มด่าเนินงานในเดือนถัดไป และมีการติดตามสถานะงานอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับเรื่องความส่าคัญและประโยชน์ของการจัดท่าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชี้แจง
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีกฎหมายก่าหนด เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการ และด่าเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาเดียวกัน

2 ปัญหาของเจ้าหน้าที่
2.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
2.2 เจ้าหน้าที่ก่าหนดเหตุผลความจ่าเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง
กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 เจ้าหน้าที่ก่าหนดรายละเอียดใน TOR ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ส่งผลให้

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
- การจัดท่าสัญญาล่าช้า 
- การตรวจรับพัสดุที่อาจใช้เวลานาน หรือเกิดการแก้ไขสัญญา
- การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพ่ือลดข้อผิดพลาด โดยจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้ทราบถึงอ่านาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัตงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ค่าปรึกษา แนะน่า
3. มีการแจ้งเวียนการติดตามสถานะงานตามแผนซื้อจ้าง
4. สร้างจิตส่านึกและความตระหนักในปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3 ปัญหาการใช้กฎหมาย
3.1 ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค่าวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีจ่านวนมาก เป็นปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการ

ศึกษา สอบถามผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมอบรม ดูตัวอย่างจากค่าวินิจฉัย หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 


