
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดดังนี้ 

 
ที ่ รายการ งบประมาณท่ีใช้ใน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ค่าครุภัณฑ์ 7,403,126 -หน่วยงานไม่มีบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การกำหนดขอบเขตของ
งานหรือคุณลักษณะของ
พัสดุ(TOR) 

 

-ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการจัดทำ
ร่วง TOR ที่ต้องการ 
-ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

2 ค่าวัสดุ 2,263,533.53 -ระยะเวลาที่ผู้ใช้วัสดุแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือ
ดำเนินการ 
มีเวลาจำกัดทำให้
เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง
ดำเนินการด้วยความ เร่ง
รีบเพ่ือให้ได้วัสดุทันตาม
กำหนด เวลาที่ต้องการใช้ 
-บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

ทำความเข้าใจกับ
บุคลากรที่ต้องการใช้วัสดุ  
ให้มีการวางแผนล่วงหน้า  
และบันทึกแจ้งความ
ต้องการใช้วัสดุให้
เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย  7  
วันทำการ 

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,707,289.23 ได้รับเงินงบประมาณ
ล่าช้า  ทำให้การจ้างไม่
ต่อเนื่อง   

ควรจัดสรรงบประมาณ
ให้มีความต่อเนื่อง 

 
รวมงบประมาณที่ใช้

ทั้งสิ้น 

 
11,373,948.76 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ผลการด าเนินการในภาพรวม ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน
โครงการ

ท่ี
ด าเนินก
ารแล้ว

(โครงกา

ร 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ (บาท) 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ใช้ในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 

จ านวน
งบประ
มาณที่
ประหยั
ดได้ 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ท่ีประหยัด

ได้ 

1. วิธีประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไป  
- วิธีประกวด

ราคา
อิเลก็ทรอนิกส์
(e-bidding) 

3 3,251,600.00 3,251,600.00   

2. วิธีคดัเลือก - - - - - 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 285 8,122,348.76 8,122,348.76 - - 

รวม 288 6,507,250.89 6,507,250.89 - - 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไดด้ าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้ง (รวมงบด าเนินงาน และค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง) รวมทั้งส้ินจ านวน 288 โครงการ 
ด าเนินการแลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 จ านวน  288 โครงการ โดยแยกเป็นจดัซ้ือโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน 285 คร้ัง และวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 3 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จ าแนก

ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(โครงการ) 

ร้อยละของจ านวนโครงการท้ังส้ิน 

1. วิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป  

- วิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์(e-
bidding) 

3 1.04 

2. วิธีคดัเลือก -  

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 285 98.96 

รวม 288 100 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไดด้ าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งจ านวนทั้งส้ิน 288 คร้ัง พบวา่วิธีการจดัซ้ือจดัจา้งสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 285 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 98.96 และวิธีประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 1.04  

แผนภูมิแสดง ร้อยละของจ านวนคร้ัง จ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

             
               

1.04%

98.96%

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) วิธีเฉพาะเจาะจง



 

 

3. ตารางแสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  

(บาท) 

ร้อยละของจ านวนงบประมาณ
ท้ังส้ิน 

1. วิธีประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไป  

- วิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์(e-
bidding) 

3,251,600 28.59 

2. วิธีคดัเลือก -  

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 8,122,348.76 71.41 

รวม 11,373,948.76 100 
 

        จากตาราง จะเห็นไดว้่างบประมาณในภาพรวมท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 11,373,948.76 บาท พบวา่งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงินมากท่ีสุด คือ 8,122,348.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.41 และวิธีประกาศเชิญชวน

ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์(e-bidding) เป็นจ านวนเงิน  3,251,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.59  

        จะเห็นวา่งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นมากเป็นอนัดบัแรก ส่วนการจดัซ้ือ
จดัจา้งโดยวิธีประกวดราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์(e-bidding) นั้นมาเป็นอนัดบัรองลงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนภูมิแสดง ร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         

          
 
 

 

              ลายมือช่ือ....................................................ผูจ้ดัท า 

                              (น.ส.ชวาลา  พรหมมา) 

                   ต าแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ ช านาญงาน 
 

             ลายมือช่ือ ..................................................ผูค้วบคุม 

                             (นางไมตรี  ส าราญร่ืน) 

         ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 

             

 

 

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส(์e-

bidding)
28.59%

วิธีเฉพาะเจาะจง
71.41%


