
รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจ์ัดจ้าง ป์ งบประมาณ 2561  – 2562 
ผลการดำเน์ินการจ์ัดซ์ื้อจ์ัดจ้าง์ปีงบประมาณ์2561 

 
์์์์์์์์์์์์์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 ได้รับอนุมัติงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 รวมทั้งงบประมำณ ที่จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
 

ข้อมูลปีงบประมำณ 2561 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน (บำท) เบิกจ่ำย คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. งบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุส ำนักงำน 

5,739,076.36 5,723,576.36 99.73 

2. งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 4,380,340.00 4,380,194.00 99.94 
 
 

ข้อมูลปีงบประมำณ 2562 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน (บำท) เบิกจ่ำย คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. งบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุส ำนักงำน 

8,873,114.51 8,723,114.51 98.31 

2. งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 26,047,860.00 25,547,960.00 98.08 
 

ผลกำรวิเครำะห์กำรเบิกจ่ำยทุกปีงบประมำณ งบด ำเนินงำนมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไปตำมก ำหนด และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 ได้ด ำเนินกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1.์ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธ การจัดซื้อจัดจ้าง 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน   208 โครงกำร 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จัดซื้ดจัดจ้ำง จ ำนวน  194 โครงกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   วิธีเฉพำะเจำะจง   จ ำนวน   207 โครงกำร     คิดเป็นร้อยละ  99.52 เปอร์เซ็นต์ 
   วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน       1 โครงกำร     คิดเป็นร้อยละ    0.48 เปอร์เซ็นต์ 
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   วิธีเฉพำะเจำะจง   จ ำนวน   186 โครงกำร    คิดเป็นร้อยละ    95.88 เปอร์เซ็นต์ 
   วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน       8 โครงกำร     คิดเป็นร้อยละ     4.12 เปอร์เซ็นต์ 
 
 



 
 
 
 

 
 
  2.์ร้อยละของจ านวนงบประมาณรายจ่ายตามวิธ การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ์พ.ศ.์2562 
      มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำหรับโครงกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว โดยค ำนวณเป็นร้อยละจ ำนวน
งบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ แก่ วิธีเฉพำะเจำะจง และวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในส่วน
งบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 
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วิธีเฉพาะเจาะจง 99.52 95.88

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 0.48 4.12
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ข้อมูลกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2561 - 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์



ข้อมูลปีงบประมำณ 2561 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน (บำท) คิดเป็นร้อยละ (%) หมำยเหตุ 

1. วิธีเฉพำะเจำะจง 5,739,076.36 56.71  
2. วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 4,380,340.00 43.29  

                
               วธิีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมำณ 4,380,340.00 บำท จ ำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
43.29 เปอร์เซ็นต์ สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ 546.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.1 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               วธิีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมำณ 26,047,860.00 บำท จ ำนวน 8 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ   
74.59 เปอร์เซ็นต์ สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ 19,455,438.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.31 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 
25.31 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลปีงบประมำณ 2562 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน (บำท) คิดเป็นร้อยละ (%) หมำยเหตุ 

1. วิธีเฉพำะเจำะจง 8,873,114.51 25.41  
2. วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 26,047,860.00 74.59  

57%
43%

ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ปีงบประมำณ2561

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

วิธีเฉพำะเจำะจง
25%

วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

75%

ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์



ปัญหาอ์ ปสรรค ์์์์์์์์์์์์แนวทางปร์ับปร์ งพ์ัฒนา 

            1. งบประมำณท ี่ได ้ร ับจ ัดสรรไม่สำมำรถก ่อหนี้ผูกพัน

ได ้จนกว่ำ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนควรเร ่งอนุม ัติ

เงินพร ้อมก ับที่แจ ้งจ ัดสรร จะได ้ร ับอนุมัติเงินประจำงวด ซ ึ่งจะได ้ร ับอนุมัต ิในระยะเวลำท ี่     งบประมำณใหห้น่วยเบิกจ ่ำย 
  ใกล ้ครบกำหนดให้เบิกจ ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประส ิทธิภำพกำร 2. เตรียมดำเนินกำรหำผ ู้ร ับจ ้ำงหร ือผู้ขำยตำมระเบยีบฯ เมื่อ

ได ้ร ับอนุม ัติเงินสำมำรถท ำส ัญญำได ้ ใช ้จ ่ำยงบประมำณรำยจ ่ำยประจำปี  ซ ึ่งล ักษณะงำนก ่อสร ้ำง       สำมำรถท ำสัญญำได้ 
เป็นงำนท ี่ต ้องใช ้ระยะเวลำในกำรดำเน ินงำน หำกเร ่งให้เสร็จ  
ภำยในระยะเวลำท ี่กำหนดให้เบิกจ ่ำย ผลของงำนอำจไม่ได ้ 
มำตรฐำนหร ือไม่มีผ ู้ร ับจ ้ำงทำงำนได ้ 

           2. คร ูผ ู้ปฏิบ ัต ิงำนพ ัสดุโรงเรยีน ยังไม่เข ้ำใจเกี่ยวกบั 1.จ ัดอบรมเจ ้ำหน้ำท ี่เกี่ยวก ับพระรำชบ ัญญ ัต ิกำรจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้ำง

และกำรบร ิหำรพ ัสดุภำครัฐ พระรำชบ ัญญ ัต ิกำรจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้ำงและกำรบร ิหำรพ ัสดุภำครฐั พ ัสดุภำครฐั พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคล ังว่ำ

ด้วยกำรจ ัดซ ื้อจ ัด    

 

จ ้ำงและกำรบร ิหำรพ ัสดุภำครฐั 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคล ังว่ำด้วยกำรจ ัดซ ื้อจัด   จ ัดจ ้ำงและกำรบร ิหำรพ ัสดภุำครฐั พ.ศ. 2560 ให้เจ ้ำหน้ำท ี่ท ี่

ปฏิบ ัต ิงำน จ ้ำงและกำรบร ิหำรพ ัสดุภำครฐั พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง เดิมมีควำมเข้ำใจยิ่งขึ้นและผ ู้ปฏิบ ัต ิงำนคนใหม ่ได ้ มีควำมร ู้

ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบ ัต ิงำนได ้อย ่ำง ท ี่เกี่ยวข้องก ับกำรจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้ำงและกำรบร ิหำรพ ัสดภุำครฐั สำมำรถปฏบิ ัต ิงำนได ้อย ่ำงถูกต้อง 
อย่ำงช ัดเจน สถำนศ ึกษำบำงแห่งให้เจ ้ำหนำ้ที่ธุรกำร  
โรงเรียนดำเนินกำร ซ ึ่งไม่มีควำมร ู้ควำมเข้ำใจเก ี่ยวก ับงำน 2. จ ัดประชุมช ี้แจงโรงเรียนท ี่ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมำณรำยจ ่ำย

งบลงทุนเป็น 

 

พ ัสดุมำก ่อน ท ำให้งำนผ ิดพลำด ล ่ำช้ำ  กำรเฉพำะเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินงำนยิ่งขึ้น 
3. จ ัดทำตัวอย่ำงแบบฟอร์มลงในคู่มือปฏิบ ัต ิงำน ลงในเวป็

ไซต ์เพ ื่อให้โรงเรยีน น ำไปใช้ในกำรจัดท ำเอกสำร กำรเบิกจ่ำยได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 

3.  เจ ้ำหน้ำท ี่พ ัสดุโรงเรียนมีกำรปร ับเปลี่ยนเจ ้ำหน้ำท ี่พ ัสด ุ จ ัดอบรมเช ิงปฏิบ ัติกำรดำ เนนิกำรจัดซ ื้อจ ัดจ ้ำง 
บ่อย ทำให้ต ้องเรียนร ู้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวก ับกำรจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้ำง ในระบบกำรจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้ำงภำครัฐ (e-GP) 
ใหม ่ บำงคร ั้งเก ิดควำมผ ิดพลำดในกำรปฏบิ ัต ิงำน เป็นสำเหต ุ 
ให้ก ่อหนี้ผูกพันล ่ำช้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การปร์ับปร์ งการด าเน์ินงานด์้านการจ์ัดซ์ื้อจ์ัดจ์้าง ในป์ งบประมาณ พ.ศ.์2562 

           จำกกำรวิเครำะห์งบประมำณท ี่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3  ได ้ร ับ
จ ัดสรรในป ีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2561 กำรด ำนินงำนจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3  ได ้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกำหนด กำรจดัซ ื้อจ ัดจ ้ำงวิธเีฉพำะเจำะจง ม ีกำรซ ื้อ
กำรจ ้ำงก ับผู้มีอำช ีพในงำนท ี่ซ ื้อจ ้ำง ที่หลำกหลำย ไม่ก ำหนดซื้อจ้ำงกับร้ำนใดร้ำนหนึ่งเปน็กำรเฉพำะ โดยพิจำรณำให้งำน
รำชกำรเกิดประสิทธิภำพและประสิทธผิลเป็นส ำคัญ และในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์ก็ได้ผู้มีอำชีพท่ี
มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด  

                 นอกจำกจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจำ้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 แลว้
ยังมีหน้ำที่ดูแล ก ำกับ ติดตำมกำรบรหิำรงบประมำณของสถำนศึกษำในสงักัดควบคู่ไปดว้ย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ กับสถำนศึกษำในกำรด ำเนนิงำนให้เป็นไป
ตำมระเบยีบ รวมทั้งได้แจ้งหนังสือรำชกำรเพ่ือเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย  

 

 

 

 






