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รายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้างหรือการจดัหาพสัดปุระจ าปี 



ค ำน ำ 

 

 กำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุแต่ละครัง้ ต้องก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนของรฐั
และต้องสอดคล้องกบหลกักำร คุ้มค่ำ โปร่งใส มปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็น
มำตรฐำนเดยีวกนัจงึต้องปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 มติ ครม. 
กฎกระทรวง และกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง อย่ำงเคร่งครดั เพือ่ป้องกนัปัญหำกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
กำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัใหเ้ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 โดยศูนยป์ฏบิตักิำรต่อต้ำนกำรทุจรติได้
ด ำเนินกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมยุทธศำสตรช์ำต ิระยะ 20 ปี (ดำ้นกำรศกึษำ) ยุทธศำสตร์
ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) แผนงำนกำรพฒันำ
ระบบธรรมำภบิำลและองคก์รคุณภำพ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรจดัหำพสัดุ เพือ่
ประเมนิกำรเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน และเปิดเผยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำร
จดัซื้อจดัจำ้งและกำรจดัหำพสัดุของหน่วยงำนโดยระบุในขอ้ค ำถำม O21 O22 O23 O24 อนัจะน ำไปสู่กำร
ทบทวน ปรบัปรุง และพฒันำกระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรจดัหำพสัดุ ใหเ้กดิประสทิธภิำพ เป็นไปดว้ย
ควำมชอบธรรมตำมหลกัระบบคุณธรรม  

 

 

                                                          กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงนิและสนิทรพัย ์
                                                           ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บทที่ 1 หลักการและเหตุผล 

 1.1 หลกัการและเหตุผล 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ให้ควำมส ำคัญในกำร
ปฏบิตังิำนดำ้นกำรจดัซื้อจดัจ้ำง ดว้ยควำมโปร่งใส เปิดเผย เปิดโอกำสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้ภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูดว้ยวธิกีำรต่ำง ๆ มกีำรสือ่สำร กรแสดงควำมรบัผดิชอบ พรอ้มทัง้
กำรตรวจสอบขัน้ตอนกำรจดัซื้อจดัจ้ำง อนัเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปฏบัตัดิ้วยควำมโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตำม
แนวทำงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั 
 1.2 วตัถปุระสงค ์

  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรปฏริูประบบรำชกำร แนวคดิในกำรบรหิำรระบบพสัดุและกำรจดัซื้อ
จดัจำ้งภำครฐัก ำลงัจะเปลีย่นแปลงไป จำกทีเ่คยเน้นกฏระเบยีบและกระบวนกำรเป็นกำรก ำหนดทศิทำงใน
กำรพฒันำระบบบรหิำรพสัดุและกำรจดัซื้อจดัจำ้งภำครฐัใหม้ปีระสทิธภิำพ สรำ้งควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
ลดกำรทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรใชท้รพัยำกรของหน่วยงำนทีม่อียู่อย่ำงจจ ำกดัให้
เกดิประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกบักำรพฒันำระบบรำชกำรอนัจะช่วยสนับสนุนพฒันำขดีควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนัของประเทศและอนำคตไดอ้ย่ำงมบีูรณำกำร 
  กำรบรหิำรพสัดุ และกำรจดัซื้อจดัจ้ำงภำครฐัสมยัใหม่ตำมหลกักำรที่ก ำหนดในพระรำช
กฤษฎกีำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ทีผ่ลกัดนัใหม้กีำรปฏริูประบบ
บรหิำรพสัดุ กำรน ำทฤษกำรบรหิำรกำรเปลีย่น 
 1.3 เป้าหมาย 
  กำรจดัซื้อจดัจ้ำงกำรบรหิำรพสัดุของหน่วยงำนของรฐัต้องก่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก่
หน่วยงำนและตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกักำรดงัต่อไปนี้ 

(1) คุม้ค่ำ โดยพสัดุทีจ่ดัซื้อจดัจำ้งต้องมคีุณภำพหรอืคุณลกัษณะทีต่อบสนองวตัถุประสงค์
ในกำรใช้งำนของหน่วยงำนของรฐั มรีำคำที่เหมำะสม และมแีผนกำรบรหิำรพสัดุที่
เหมำะสมและชดัเจน 

(2) โปร่งใส โดยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุตอ้งกระท ำโดยเปิดเผย เปิดโอกำสให้
มีกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม มีกำรปฏิบัติต่อผู้ประกอบกำรทุกรำยโดยเท่ำเทียม มี
ระยะเวลำทีเ่หมำะสมและพยีงพอต่อกำรยื่นขอ้เสนอ มหีลกัฐำนกำรด ำเนินงำนชดัเจน 
และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุในทุกขัน้ตอน 
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(3) มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยต้องมกีำรวำงแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรบรหิำร

พสัดุล่วงหน้ำเพื่อให้กำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมี
ก ำหนดเวลำทีเ่หมำะสมโดยมกีำรประเมนิและเปิดเผยผลสมัฤทธิข์องกำรจดัซื้อจดัจ้ำง
และกำรบรหิำรพสัดุ 

(4) ตรวจสอบได ้โดยมกีำรเกบ็ขอ้มูลกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุอย่ำงเป็นระบบ
เพือ่ประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
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บทท่ี 2 การด าเนินงาน 
 

 2.1 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
 2.1.1  กำรจดัซือ้จดัจำ้งพสัดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ล ำดบั
ที ่

วธิกีำรจดัซือ้จดั
จำ้ง 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณที่
ไดร้บัจดัสรร 

งบประมำณทีใ่ช้
จรงิ 

งบประมำณ
ทีป่ระหยดั

ได ้

% 
ประหยดั 

1 เฉพำะเจำะจง 250 4,339,180.95 4,339,180.95 0 0 
2 ป ร ะ ก ำ ศ เ ชิ ญ

ชวน 
2 6,203,300.- 5,409,218.- 794,082.- 12.80% 

รวมทัง้สิน้ 252 10,542,480.95 9,748,398.95 794,082.- 7.53% 
 
 จำกตำรำงดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 จะจดัหำมำโดย 2 วธิี ยอดงบประมำณที่ได้รบั 10,542,480.95 บำท และ
จ ำนวนเงนิทีใ่ชใ้นกำรจดัหำเป็นเงนิทัง้สิน้ 9,748,398.95 บำท คดิเป็นรอ้ยละทีใ่ชไ้ป 92.47 ท ำใหส้ ำนักงำน
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 ประหยดังบเป็นจ ำนวนเงนิ 794,082 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 
7.53  

  จำกภำพรวมกำรจดัซื้อจดัจ้ำงสำมำรถสรุปผลกำรจดัซือจดัจ้ำงเป็นแผนภูมิภำพเปรียบเทียงบ
ประมำณทีไ่ดร้บัจดัสรร งบประมำณทีใ่ชจ้รงิ งบประมำณทีป่ระหยดัได ้โดยแบ่งเป็น 2 วธิดีงันี้ 
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บทท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

  ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 ไดด้ ำเนินกำรจดัซื้อจดัจำ้งเสรจ็
สิน้เรยีบรอ้ย โดยมรีำยงำนผลกำรวเิครำะหผ์ลกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตำม
แนวทำงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนำภำครฐั (ITA) อีกทัง้ยงั
แสดงถงึควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 ใน
กำรจดัหำพสัดุ ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัเิพื่อแก้ไข ปรบัปรุง และพฒันำกำรปฏบิตังิำนให้ดยีิง่ขึ้น โดยกำร
วเิครำะหผ์ลกำรจดัซือ้จดัจำ้งแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

  3.1 การวิเคราะห์ความเส่ียง 

  จำกกำรด ำเนินกำรจดัซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 สำมำรถวเิครำะหค์วำมเสีย่งของกำรด ำเนินงำนได ้ดงันี้ 

  3.1.1 กำรจดัซื้อจดัจำ้งดว้ยเงนิงบประมำณ ต้องด ำเนินกำรดว้ยควำมรวดเรว็ เร่งด่วนและ
ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส่งผลใหเ้กดิควำมเสีย่งและขอ้ผดิพลำดในกำรด ำเนินกำร
จดัซือ้จดัจำ้งในแต่ละขัน้ตอน 

  3.1.2 ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่
ต้องมอีงค์ควำมรู้หลำยด้ำน คอื ด้ำนกฎหมำย ระเบยีบ มตคิณะรฐัมนตร ีและหนังสอืเวยีนที่เกี่ยวขอ้งกบั
พสัดุ งบประมำณ กำรเงนิกำรคลงั และกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำปรบัใชใ้นกำรท ำงำน 

  3.1.3 ควำมเสีย่งเกี่ยวกบัหน่วยงำนที่ต้องกำรพสัดุ ไม่มคีวำมรู้ในกำรก ำหนดคุณลกัษณะ
เฉพำะของพสัดุ คุณสมบตั/ิเงือ่นไขในรำยละเอยีด 

  3.2 การวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรค/ข้อจ ากดั 

  งำนพสัดุ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรจดัซื้อจดั
จำ้งและไดป้ระสบปัญหำอุปสรรค และขอ้จ ำกดัในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย สรุปไดด้งันี้ 

  3.2..1 ดว้ยส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 เป็นหน่วยงำนของรฐั
ที่ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั พ.ศ.  2560 ประกอบกับ
ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
เกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ำรจดัซือ้จดัจำ้ง พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นกฎหมำยใหม่ทีต่อ้งถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั จงึ 
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ส่งผลใหก้ำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจ เพื่อใหก้ำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรจดัซื้อจดัจ้ำงของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี    เขต 2 

  3.2.2 กระทรวงกำรคลงั โดย กรมบญัชีกลำง พฒันำระบบกำรจดัซื้อจดัจ้ำงภำครฐัด้วย
อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อเป็นศูนยข์อ้มูลกำรจดัซื้อจดัจำ้งภำครฐัทีม่ปีระสทิธภิำพ ท ำใหพ้บปัญหำในกำรเชื่อมต่อ
ระบบ และมหีน่วยงำนทีใ่ชง้ำนจ ำนวนมำก ระบบเกดิควำมล่ำชำ้และไม่เสถยีร 

  3.2.3 กำรจดัสรรงบประมำณจำกสว่นกลำงมำยงัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
อุดรธำนี เขต 2 ส่วนกลำงจะเร่งรดัให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกำรด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน 
สำมำรถเกดิขอ้ผดิพลำดได ้สง่ผลใหก้ำรด ำเนินโครงกำรนัน้ ๆ เกดิควำมเสีย่ง และไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 

  3.2.4 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดัซื้อจดัจำ้งแต่ละชุด ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องของ
อ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ฎหมำยก ำหนด 

  3.2.5 กำรก ำหนดขอบเขตของงำนหรอืรำยละเอยีดคุณลกัษณะเฉพำะของพสัดุที่จดัซื้อจดั
งำ้ง (TOR) บำงรำยกำรมคีวำมไม่ชดัเจน ส่งผลใหเ้กดิควำมล่ำชำ้หรอืตอ้งยกเลกิโครงกำรเพื่อวเิครำะหแ์ละ
จดัท ำ (TOR) ใหม ่

  3.2.6 ปัญหำจำกปัจจยัภำยนอก เช่น กระบวนกำรในกำรเสนอเอกสำรจดัซื้อจดัจำ้งมหีลำย
ขัน้ตอน และมมีำตรฐำนทีแ่ตกต่ำงกนั ท ำใหเ้กดิควำมล่ำชำ้ 

  3.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยดังบประมาณ 

  ผลกำรด ำเนินกำรจดัซื้อจดัจ้ำงทัง้หมด 252 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ได้รบัจดัสรรทัง้สิ้น 
10,542,480.95 บำท และจ ำนวนเงนิทีใ่ชใ้นกำรจดัหำเป็นเงนิทัง้สิน้ 9,748,398.95 บำท คดิเป็นรอ้ยละทีใ่ช้
ไป 92.47 ท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ประหยดังบเป็นจ ำนวนเงิน 
794,082 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 7.53 

  3.4 แนวทำงกำรแกไ้ขกำรปรบัปรุงกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง อนัจะน ำไปสูก่ำรปรบัปรุงกำร
จดัซือ้จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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3.4.1 กำรจดัซือ้จดัจำ้งของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2  

จะตอ้งด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรจดัซือ้จดัจำ้งตำมทีร่ะเบยีบก ำหนด เพือ่ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้

  3.4.2 ผูร้บัผดิชอบโครงกำรทีม่คีวำมต้องกำรใชพ้สัดุ ควรจดัท ำรำยละเอยีดพสัดุทีต่้องกำร
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจดัซื้อจดัจ้ำง เพื่อให้งำนพสัดุมีเวลำด ำเนินกำรจดัซื้อจดัจ้ำงตำมระเบียบ 
เนื่องจำกกำรจดัซื้อจดัจำ้งมขี ัน้ตอนทีต่้องปฏิบตัหิลำยขัน้ตอน และแต่ละขัน้ตอนมรีะยะเวลำทีก่ ำหนด หำก
ไม่ด ำเนินกำรตำม 

ระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้จนเวลำล่วงเลย และเร่งรดัด ำเนินกำรในระยะเวลำอนัสัน้นัน้ อำจส่งผลใหเ้กดิควำม
เสีย่งและขอ้ผดิพลำดได ้

  3.4.3 สง่เสรมิใหเ้จำ้หน้ำทีไ่ดร้บัควำมรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบักฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  3.4.4 ประชุมเชงิปฏบิตัิกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวขอ้งและก ำหนดวธิีกำรปฏิบตัิให้
เป็นแนวทำงเดยีวกนั โดยเน้นประเดน็ทีเ่กดิปัญหำต่ำง ๆ 

  3.4.5 ติดตำมเอกสำรที่เสนอไปยงัผู้มอี ำนำจอนุมตัิในแต่ละขัน้ตอนอย่ำงกระชัน้ชิดเพื่อ
ควำมรวดเรว็ในกำรปฏบิตังิำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จดัท า 

 

ท่ีปรึกษา 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต 2 
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