รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
เอกสารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็นข้อมูลในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564
ด้วยขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี ดังนี้
1. มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งสิ้น 166 รายการ ซึง่ จากรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดมีทั้งวงเงินทีเ่ กิน 5,000 บาท
ต้องดาเนินการกรอกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ซึ่งไม่ต้องดาเนินการกรอกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2. วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 21,465,075.39 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดสิบห้าบาท
สามสิบเก้าสตางค์) มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ลาดับที่
1
3

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง
รวม

จานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง จานวนเงินงบประมาณ
จริง
เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน
ร้อยละ
17,611,694.00 16,285,895.00 75.87 1,325,799.00
6.18
3,853 ,381.39 3,853 ,381.39 17.95
21,465,075.39 20,139,276.39 93.82 1,325,799.00
6.18
จานวนเงิน
งบประมาณ

โดยจาแนกการใช้จ่ายงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง
รวม

จานวนงบประมาณตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างจริง
จานวนเงิน
ร้อยละ
งบประมาณ (บาท)
16,285,895.00 75.87
3,853 ,381.39 17.95
20,139,276.39 93.82

จานวนรายการตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างจริง
จานวนรายการ
ร้อยละ
(รายการ)
6
3.61
160
96.39
166
100.00

งานพัสดุพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ประจาปีงบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีรองลงมา e-bidding ซึ่งเมื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 166 รายการ
เป็นเงิน 20,139,276.39 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์)
จะเห็นได้ว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงและวิธี e-bidding ซึง่ งบประมาณดังกล่าว เป็นงบดาเนินงานและงบลงทุน สานักงานเขตพื้นที่ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2564 เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาบุคลากร ตามโครงการต่างๆ จึงเป็นการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการและสนับสนุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด

2
ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและดาเนินการด้วยความโปร่งใส การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ดาเนินการได้ทันเวลาทันความต้องการใช้พัสดุ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ 2564 มีกรณี ดังนี้
1.กรณีซื้อวัสดุ จัดจ้างทาของหรือจ้างเหมารายการต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการหรืองานพิธีสาคัญต่างๆ
ในบางครั้งไม่สามารถจัดซื้อได้ทันต่อความต้องการใช้ เนื่องจากได้รับใบเสนอความต้องการใช้พัสดุในระยะเวลากระชั้นชิด
และบางครั้งวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ในงานพิธีสาคัญต่างๆต้องรอหนังสือเวียนจากหน่วยงานของจังหวัด หรือหน่วยงานของกรม
ที่สังกัดยืนยันมาอีกครั้งในการที่จะเลือกใช้วัสดุแบบใด จึงทาให้ล่าช้าและไม่สามารถจัดหาได้ทันตามวันเวลาที่กาหนด
2.กรณีการจัดจ้างและซื้อครุภัณฑ์ที่ต้องมีแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ กรมบัญชีกลางกาหนดดาเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้
ผู้มีความรู้ทางการก่อสร้างและครุภัณฑ์ เป็นผู้คานวณราคากลาง
3. การจัดหาพัสดุ การดาเนินการแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ โดยต้องศึกษา พรบ.
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด
จึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้
- กรณีซื้อวัสดุ จ้างทาของหรือจ้างเหมารายการต่างๆเพื่อใช้ในโครงการ ให้จัดส่งบันทึกความต้องการใช้พัสดุ
ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กรณีไม่มีผู้มีความรู้ทางช่างในสายงานที่ต้องจัดหาพัสดุ ให้ขอความร่วมมือจากผู้มีความรู้ทางช่าง
สายงานต่างจากหน่วยงานราชการอื่นที่มีความรู้ทางช่างตามความต้องการในการจัดหาพัสดุ

ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับที่
วิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
1 e-bidding
2 เฉพาะเจาะจง
3 วิธีคัดเลือก
รวม

จานวนโครงการ
6
160

ร้อยละ
3.61
96.39
-

-

166

100.00

ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
160
140

จานวนโครงการ

120
100
80
60
40
20
0

จานวนโครงการ
ร้อยละ

e-bidding
6
3.61

เฉพาะเจาะจง
160
96.39

วิธีคัดเลือก
-

ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับที่ วิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
1 e-bidding
3 เฉพาะเจาะจง
4 วิธีคัดเลือก
รวม

วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ

จานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างจริง

17,611,694.00

3,853,381.39
21,465,075.39

ร้อยละทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างจริง
75.87
16,285,895.00
17.95
3,853,381.39
93.82
20,139,276.39

ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00

จานวนเงิน

12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ร้อยละที่จัดซื้อจัดจ้างจริง

e-bidding
17,611,694.00
75.87

เฉพาะเจาะจง
3,853,381.39
17.95

วิธีคัดเลือก
-

