
                รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ท า
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmet : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ด าเนินการโดยงาน
พัสดุ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 

 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามรายผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเว็บไซต์ http://finance.obec.go.th  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64 –ก.ย.64) 

1. งบด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีได้รับ เป็นเงิน   30,500,224.00  บาท  คิดเป็น 100  % 
ผูกพันสัญญา  เป็นเงิน  -   บาท  คิดเป็น  -  % 
ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน   29,134,305.54  บาท  คิดเป็น  95.52 % 
คงเหลือ  เป็นเงิน     1,365,915.46   บาท คิดเป็น 4.48 % 
 

2. งบลงทุน 
งบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน   49,984,526.00  บาท  คิดเป็น 100  % 

ผูกพันสัญญา  เป็นเงิน  -   บาท  คิดเป็น  -  % 

ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  38,046,967.34  บาท  คิดเป็น  76.12   % 

คงเหลือ  เป็นเงิน  11,937,558.66  บาท คิดเป็น 23.88 % 

http://finance.obec.go.th/


 

3. งบเงินอุดหนุน 
งบประมาณท่ีได้รับ  เป็นเงิน  72,967,309.00  บาท  คิดเป็น  100 % 

         ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน  72,954,309.00   บาท  คดิเป็น  99.98     % 

                 คงเหลือ  เป็นเงิน               13,000.00  บาท  คิดเป็น     0.02    % 

 

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รายการ งบประมาณท่ีได้รับ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 

ต่อวงเงินจัดสรร 

1 รายจ่ายประจ า 

-งบด าเนินงาน 

-งบเงินอุดหนุน 

 

30,500,224.00 

72,967,309.00 

 

29,134,305.54 

72,954,309.00 

 

95.52 

99.98      

 รวมรายจ่ายงบประจ า 103,467,533.33 102,088,614.54 98.67 

2 รายจ่ายงบลงทุน   49,984,526.00   38,046,967.34 76.12 

 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย 153,452,059.33 140,135,581.88         91.32 

 
 

  รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทุกงบรายจ่าย
ร้อยละ100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.32 ต่ ากว่า
เป้าหมายรวมร้อยละ 8.68  

  -รายจ่ายประจ า (งบด าเนินงาน) เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 1,365,915.46 บาท คิดเป็นร้อยละ4.48 

           -รายจ่ายประจ า (งบเงินอุดหนุน) เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 13,000.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.02 

                    - รายจ่ายงบลงทุน  เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 11,937,558.66 บาท คิดเป็นร้อยละ  23.88 

 

 



ปัญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้ 

1. กระบวนการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา (กรณีที่ต้องจัดซื้อให้กับโรงเรียนใน  
สังกัด) รายการที่จัดหามีค่อนข้างมาก มีรายละเอียดแต่ละประเภทแตกต่างกัน บางรายการมีความซับซ้อน ท าให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนคลาดเคลื่อน จึงท าให้มีการ
แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลายครั้ง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดหา ไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ และท าให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด ยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อมูล 
รายละเอียด เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

3. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีจัดสรรในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ท าให้การวางแผนการใช้งบประมาณ 
มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร การจัดซื้อจัดจ้างเกิดกระจุกตัวในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ท าให้บางรายการไม่สามารถ
ลงนามในสัญญาได้ทันภายปีงบประมาณ ท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณที่ขอกันไว้เหลื่อมปี 

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ท าให้การจัดสรรและการใช้งบประมาณ         
ในการด าเนินการต่างๆ เกิดความล่าช้า และไม่สามารถจัดอบรม หรือให้ความรู้ตามโครงการ/แผนที่วางไว้ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

 

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และการจัด 
ท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจกระบวนการ วิธีการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพ่ือให้ได้พัสดุที่คุณภาพ 

ตรงความต้องการใช้งานและถูกต้องตามหลักกฎหมาย และสามารถด าเนินการจัดหาได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกคณะ ควรได้รับการอบรม เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. จัดท าระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น คู่มือ 
การปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง   แบบฟอร์มมาตรฐานที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือกรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 



4. ขอความร่วมมือทุกฝ่ายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ 
หน่วยงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถบริหารพัสดุ ควบคู่กับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ติดตาม 

ให้มีการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น  
   
 

 



                              

 



      



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



  



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


