
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  งานพัสดุ กลุมอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ไดจัดทํารายงานสรุปและ

วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) ท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุรายการตาง  ๆเพ่ือแสดงใหเห็นวาใน

รอบปท่ีผานมามีผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางเปนอยางไร เพ่ือใหเปนไปตาม

กรอบการประเมินคุรธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integity and 

Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังน้ี 

  1. สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวม 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณป 2562 รายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1 สรุปการจัดซ้ือจัดจาง รายการงบลงทุนประจําป 2562 

ท่ี หมวดรายจาย อนุมัติเงิน เบิกจายกอหน้ี คงเหลือ 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1 คาครุภณัฑ 2,057,200 100 1,608,180 78.17 449,020 21.83 
 - ประกวดราคา e-bidding       
 1.1 ครุภณัฑคอมพิวเตอร 793,700  644,200  149,500**  
 1.2 ครุภณัฑ 3 กลุมรายการ 1,263,500  963,980  299,520  
        
2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 5,461,400 100 5,145,000 94.21 316,400 5.79 
 - ประกวดราคา e-bidding       
 2.1  กอสรางอาคารหองประชุม  

รางระบายนํ้าและปรับปรุงอาคาร 
  5,145,000  316,400  

 รวมท้ังส้ิน 7,518,600      
        
ท่ี หมวดรายจาย เงินเหลือจาย เบิกจายกอหน้ี คงเหลือ 
3 เงินเหลือจายซ้ือครุภณัฑ 1.1 จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
 1.3 ครุภณัฑเงินเหลือจาย** 148,900 100 116,320 78.12 12,220 21.88 

 

ตารางที่ 2 สรุปการจัดซ้ือจัดจาง รายการงบประจํา หมวดคาใชสอยและวัสดุ 

ท่ี หมวดรายจาย จํานวน จํานวนเงินเบิกจาย 
รายการ รอยละ (บาท) รอยละ 

 วิธีเฉพาะเจาะจง     
1 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 59 16.76 917,938 28.64 
2 ซ้ือวัสดุโครงการ (รวมงบจังหวัด) 84 23.86 1,100,864 34.34 
3 จางเหมาบริการ 71 20.17 352,861 11.01 
4 จางทําของ (ซอมแซมวัสดุ ครภุัณฑ) 79 22.44 577,729 18.02 
5 จางถายเอกสาร (ประชุม กศจ. , อกศจ.) 47 13.35 238,132 7.43 
6 ซ้ือนํ้าด่ืม 12 3.42 17,910 0.56 
 รวมท้ังส้ิน 352 100.00 3,205,434 100.00 



๒ 

  2. โครงการท่ีไดรับจัดสรรเงินในปงบประมาณ 2562 แตไมสามารถเบิกจายงบประมาณได

ทันภายในปงบประมาณ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายการงบลงทุน คากอสรางอาคารหองประชุม รางระบาย

นํ้า และปรับปรุงอาคาร  จํานวน 3 รายการ วงเงินตามสัญญา 5,145,000 บาท  ไมมีการเบิกงวดงาน

กอสราง เน่ืองจากดําเนินการลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา และมีเน้ืองานกอสรางไมครบงวดงานท่ี 1 

จึงไมมีการเบิกจาย และไดกันไวเบิกเหล่ือมปท้ังจํานวน 

  3.  การประหยัดงบประมาณ 

       ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ไดประกาศจัดหาครุภัณฑ 

และคาท่ีดินส่ิงกอสราง ดวยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิคส ดังน้ี 

       1. ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร วงเงิน    793,700 บาท คงเหลือ 149,500 บาท 

       2. ซ้ือครุภัณฑ 3 กลุมรายการ วงเงิน 1,263,500 บาท คงเหลือ 299,520 บาท 

       3. จางกอสราง 3 รายการ  วงเงิน 5,461,400 บาท คงเหลือ  465,900 บาท 

       รวมงบประมาณคงเหลือท้ังส้ิน  914,920 บาท และไดขอเปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ือ

จัดหาครุภัณฑเพ่ิมเติมอีกหลายรายการ เชน คอมพิวเตอร , เคร่ืองพิมพ , ตูเอกสารบานเล่ือนกระจก โดยมี

ครุภัณฑรายการ กลองวงจรปด ท่ีไมสามารถจัดหาไดเน่ืองจากจัดสรรไมครบชุดท่ีจะทํางานไดเต็ม

ประสิทธิภาพ 

  4. ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด 

      4.1 งานซ้ือครุภัณฑ 

   4.1.1 รายการครุภัณฑเพ่ือใชในสํานักงาน บางรายการท่ีจะตองประกอบ ติดต้ัง

และทดสอบการใชงานกับตัวอาคารถาวร เชน จอภาพ เคร่ืองฉายภาพ เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ ประกอบกับ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรับงบประมาณกอสรางและปรับปรุงอาคาร ซ่ึงยังดําเนินการไมแลวเสร็จ การ

จัดทําขอบเขตงานครุภัณฑ จะตองกําหนดเง่ือนไขการสงมอบใหครอบคลุม และชัดเจน จึงทําใหครุภัณฑบาง

รายการตองรอการติดต้ังใชงาน เน่ืองจากสถานท่ีไมพรอม  

   4.1.2 คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานครุภัณฑ  ใชเวลาในการจัดทํามาก 

เน่ืองจากตองใชระเบียบ กฎหมาย หนังสือหารือ และแนวปฏิบัติตาง  ๆเกณฑคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑบาง

รายการไมมีเกณฑกลาง และรายการครุภัณฑเชน เคร่ืองเสียงหองประชุม จําเปนตองกําหนดใหสอดคลองกับ

หองประชุมท่ีใชงานจริง จึงทําการปรับแกไขหลายคร้ัง และสงผลใหการประกาศจัดหาในระบบจัดซ้ือจัดจาง 

ลาชาออกไป 

   4.1.3 การวางแผนการของบประมาณครุภัณฑรายการ กลองวงจรปด  ไมครบถวน 

ตามเกณฑคุณลักษณะของสํานักงบประมาณ เน่ืองจากการใชงานจะตองมีอุปกรณท่ีเก่ียวของครบถวนท้ัง

ระบบ เม่ือไดรับงบประมาณเพียงบางสวน / บางรายการ จึงไมสามารถจัดหาได 

 



3 

 

   4.1.4 การกําหนดเง่ือนไขตองหามในขอบเขตงาน เชน การกําหนดโซนประเทศ 

ท่ีผลิตสินคา การกําหนดใหนําสินคามาแสดงตัวอยาง พบวามีท้ังขอดี และขอเสีย แตหากสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนาน ตองการกําหนดเง่ือนไขท่ีสามารถไดส่ิงของท่ีมีคุณภาพ จําเปนตองกําหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

และการพิจารณาผลดวยการใชเกณฑคุณภาพ ท้ังน้ีจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในเร่ืองดังกลาว

เสียกอน เพ่ือทําหนาท่ีไดต้ังแตในข้ันตอน การกําหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะครุภัณฑ ราคากลาง ซ่ึงจะ

สงผลดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา เพ่ือใหไดผูขายตามเกณฑคุณภาพ จริง  ๆ

   4.1.5 คูสัญญาไมใชผูขายในพ้ืนท่ี จะมีปญหาดานเวลาในการดูแลหลังการขาย 

หรือระยะเวลาการประกัน การซอมแซมท่ีใชเวลามากกวาปกติ  

      4.2 งานกอสราง 

   4.2.1 การกําหนดขอบเขตงานปรับปรุงอาคาร พบวารายการปรับปรุงอาคาร จาก

เอกสารการของบประมาณเพ่ือใหคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและราคากลาง มีรายละเอียดท่ีซับซอน 

ประกอบกับไมไดจัดทําโดยผูชํานาญการหรือผูมีอาชีพท่ีมีความรู ความสามารถ จึงทําใหคณะกรรมการการ

กําหนดราคาลกางและขอบเขตงาน ใชเวลาในการพิจารณามาก สงผลใหการประกาศจัดหาลาชาอยางย่ิง 

   4.2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ไมมีบุคลากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญใน

ดานวิศวกรรม หรือดานการกําหนดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ จําเปนตองขอความรวมมือจากหนวยงาน

อ่ืน  ๆ เชน การเขียนแบบแปลน ดําเนินการโดยหนวยงาน ก  โดยมีวิศวกรรับรองจากหนวยงาน ข เปนตน 

   4.2.3 คูสัญญา ไมใชผูรับจางในพ้ืนท่ี การประสานการทํางาน การเรงรัดการทํางาน 

คอนขางลําบาก 

   4.2.4 มีการยกเลิกสัญญาจาง เน่ืองจากผูรับจางไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา 

  4.3 คณะกรรมการควบคุมงาน ตรวจงานจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

   ควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ขอหามตาง  ๆใหชัดเจนดวยตนเองจาก

ชองทางขาวสารของกรมบัญชีกลาง ระบบ e-GP ซ่ึงมีขอกําหนดขาวสารใหม  ๆอยูเสมอ เน่ืองจากจําเปนตอง

ใชความรูดังกลาวในการพิจารณาตัดสินใจตาง  ๆในระหวางทําหนาท่ี 

  5. แนวทางการปรับปรุงแกไข และขอเสนอแนะ 

   5.1 การของบประมาณหรือจัดต้ังงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ ควรเกิดจากความ

ตองการและมีผูประสงคตองการใชงานครุภัณฑอยางเปนรูปธรรม สามารถระบุกลุมงาน ช่ือผูขอใหจัดซ้ือ 

เพ่ือใหใชเปนหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณภายหลังจากการตรวจรับครุภัณฑไดรวดเร็วและถูกตอง 

   5.2 การกอสราง หรือการปรับปรุงส่ิงกอสราง ควรมีความชัดเจนวาแหลง

งบประมาณใดสามารถใชในการดําเนินการได เชน คาใชสอย สามารถนํามาทําการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ  

ใหอยูในสภาพปกติ แตการปรับปรุงส่ิงกอสราง จะตองใชงบลงทุนในการดําเนินการ เม่ือมีการพิจารณา 
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ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจากผูมีอํานาจแลว ตอมาไมสามารถดําเนินการไดดวยเหตุดังกลาว จึงเปนการ

เสียเวลา เสียโอกาส และสงผลถึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยสุมเส่ียงตอการใชงบประมาณผิดประเภท 

เปนตน 

   5.3 การกอสราง หรือปรับปรุงส่ิงกอสราง ควรมีรูปแบบรายการท่ีชัดเจนท่ีสามารถ

ใชไดในสถานท่ีจริง โดยแสดงท้ังปริมาณงาน และราคาท่ีคํานวณ และคํานึงถึงสภาพของอาคาร สถานท่ี 

ขอจํากัด ความกวาง ยาว ของงานกอสรางอ่ืน  ๆท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ เพ่ือลดการปรับแกไขรูปแบบ

รายการในอนาคต 

   5.4 จัดสงเจาหนาท่ีใหไดเขารับการฝกอบรม สัมมนา เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุ นอกจากจะสรางองคความรูแลว ยังทําใหมีเครือขาย สามารถสอบถามหารือขอสงสัยไดเปน

อยางดี 

 

 

        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน 

             งานพัสดุ กลุมอํานวยการ 


