รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานเขตบางคอแหลม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตบางคอแหลม
1. สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
มีความสำคัญต่อภารกิจของส่วนราชการในการจัดหาทรัพยากร และตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วางแผน
กำหนดความต้องการการจัดหาและการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อให้การจัดหาพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นมาตรฐานกลางตามหลัก
สากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องทราบปัญหา อุปสรรค ที่ อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงและทำให้การจัดหาพัสดุ
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคจากการดำเนินงาน รวมทั้ งข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนโครงการ
349
ร้อยละ

เฉพาะเจาะจง
341
97.71

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตลาด
คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
0
0
0
0

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
8
2.29

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 349 โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 341 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
97.71 วิธีคัดเลือก จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 0 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.29
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,
2.29

คัดเลือก, 0
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์,
0

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง,
97.71

คัดเลือก
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แผนภูมิภาพที่ 1
ร้อยละของการจำแนกตามวีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
(บาท)

เฉพาะเจาะจง

112,412,748.66 57,922,648.66
ร้อยละ
51.53

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตลาด
คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
0.00
0.00
0
0

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
54,490,100.00
48.47

จากตารางที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางคอแหลมมี วงเงินงบประมาณใน
ภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 112,412,748.66 บาท สามารถจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างได้ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 57,922,648.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.53 ของงบประมาณ วิธี
คัดเลือก จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 54,490,100.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 48.47 ของงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,
48.47

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง, 51.53

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์, 0 คัดเลือก,
0

แผนภูมิภาพที่ 2
ร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของวงเงินตามสัญญา จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
(บาท)

เฉพาะเจาะจง

87,064,181.23 39,619,741.01
ร้อยละ
45.51

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตลาด
คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
0.00
0.00
0
0

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
47,444,440.22
54.49

จากตารางที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางคอแหลมมีว งเงินตามสัญญาใน
ภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 87,064,181.23 บาท สามารถจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างได้ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 39,619,741.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.51 วิธีคัดเลือก จำนวน
0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 และวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47,444,440.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.49

เฉพาะเจาะจง, 45.51

เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,
54.49

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์, 0

คัดเลือก, 0

แผนภูมิภาพที่ 3
ร้อยละของวงเงินตามสัญญา จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณ
(บาท)

เฉพาะเจาะจง

25,348,567.43 18,302,907.65
ร้อยละ
72.20

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตลาด
คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
0.00
0.00
0
0

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
7,045,659.78
27.80

จากตารางที ่ 4 ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สำนั ก งานเขตบางคอแหลมสามารถประหยั ด
งบประมาณในภาพรวม ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้ โดยเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ประหยัด
งบประมาณได้สูงสุดจำนวน 18,302,907.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.20 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7,045,659.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.80

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,
27.8

คัดเลือก

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์, 0

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

คัดเลือก, 0
เฉพาะเจาะจง, 72.2

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แผนภูมิภาพที่ 4
ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากที่มีการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 การที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ต้องอาศัย
กระบวนการ การวางแผน กำหนดความต้องการและการบริห ารงานพัส ดุ ที่ดี และเจ้าหน้าที่ผ ู้เกี่ยวข้อง
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาพัสดุ
อุปกรณ์ มีความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขตบางคอแหลมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการรวมรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังมีปัญหา อุปสรรค
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวแปรส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ได้ โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๕
2. ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้
การจัดซื้อวัสดุตามกิจกรรม/โครงการฯ หรือยกเลิกกิจกรรม/โครงการฯ
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทาวการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจ้าง
1. หนังสืออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดประชุม/
จัดกิจกรรม/ รูปแบบออนไลน์ หรือแบบอื่นๆที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ติดตามเน้นย้ำการดำเนินงานในที่ประชุมคณผู้บริหารสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อให้งานเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้

๖
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกเป็นรายฝ่ายและโรงเรียน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 16

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
รายการ

16

รายการ

16

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลำดับ
1
2
3
4

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
เรื่อง
-

วงเงิน
งบประมาณ
-

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง
-

-

-

-

16
16

1,374,481.25 1,374,481.25
1,374,481.25 1,374,481.25

ประหยัด
คิดเป็น % ที่
งบประมาณได้ ประหยัดงบฯ ได้
-

-

-

0.00
0.00

0
0

๗
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
16
100
1,374,481.25
รวมทั้งสิ้น
16
100
1,374,481.25

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

1,374,481.25
1,374,481.25

-

0.00
0.00

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการ
จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เสร็ จ รวมทั ้ ง สิ ้ น 16 เรื ่ อ ง งบประมาณที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ใ ห้ จ ั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง จำนวน
1,374,481.25 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 1,374,481.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงิน
งบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของวงเงิน
งบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน - บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี จำนวน รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
- . และ
อันดับที่ 3 วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายปครอง ได้สรุปปัญหา อุปสรรค
ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

0
0

๘
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม

5 เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
รายการ

5

รายการ

5

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจั ดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริ หารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลำดับ
1
2
3
4

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
เรื่อง
-

วงเงิน
งบประมาณ
-

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง
-

-

-

-

5
5

147,790.00
147,790.00

147,790.00
147,790.00

ประหยัด
คิดเป็น % ที่
งบประมาณได้ ประหยัดงบฯ ได้
-

-

-

0.00
0.00

0
0

๙
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
5
100
รวมทั้งสิ้น
5
100

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

-

-

-

147,790.00
147,790.00

147,790.00
147,790.00

0.00
0.00

หมายเหตุ: วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 147,790 บาท
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 147,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของวงเงินงบประมาณ โดยการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ - .
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการหรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี
- จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
และอันดับที่ 3
วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
- .
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายทะเบียน ได้สรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

0
0

๑๐
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายโยธา

1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 22

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
4

หน่วย
รายการ

18

รายการ

22

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
45,780,000.00 41,023,070.22 4,756,929.78 10.39

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

4

18
22

-

-

ประหยัด
งบประมาณได้

-

3,906,600.00 3,825,858.47
80,741.53
49,686,600.00 44,848,928.69 4,837,671.31

2.07
9.74

๑๑
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
% ของ
วงเงินจัดซื้อจัด
งบประมาณที่
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
งบประมาณ
จ้างจ่ายจริง
ประหยัดได้
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
ที่ประหยัด
วิธี
ได้แต่ละวิธี
1
วิธีประกวดราคา
4
18.18
45,780,000.00 41,023,070.22 4,756,929.78
10.39
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
18
81.82
3,906,600.00 3,825,858.47
80,741.53
2.07
รวมทั้งสิ้น
22
100
49,686,600.00 44,848,928.69 4,837,671.31
9.74

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 22 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 49,686,600.00 บาท
วงเงิน จัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริ ง จำนวน 44,848,928.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.26 ของวงเงิ น
งบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 4,837,671.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.74
ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สามารถประหยัด
งบประมาณสูงสุด จำนวน 4,756,929.78 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.39
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.82 อันดับที่ 2 วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน 4 รายการ หรือคิด
เป็นร้อยละ 18.18 และอันดับที่ 3 วิธี - จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายโยธา ได้สรุปปัญหา อุปสรรค
ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

๑๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม

8

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน

หน่วย

8

รายการ

8

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2 560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกัน การทุจ ริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่ อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

8
8

148,050.00
148,050.00

148,050.00
148,050.00

ประหยัด
งบประมาณได้

0.00
0.00

0
0

๑๓
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
8
100
รวมทั้งสิ้น
8
100

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

-

-

-

148,050.00
148,050.00

148,050.00
148,050.00

0.00
0.00

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ได้ ด ำเนิ น การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เสร็ จ รวมทั ้ ง สิ ้ น 8 เรื ่ อ ง งบประมาณที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ใ ห้ จ ั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง
จำนวน 148,050 บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 148,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของวงเงิน
งบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน - บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ
100 อันดับที่ 2 วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - และ
อันดับที่ 3 วิธี
จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้
สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

0
0

๑๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 16

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน

หน่วย

16

รายการ

16

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจ ริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ เพื่อให้ มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

16
16

527,245.33
527,245.33

527,245.33
527,245.33

ประหยัด
งบประมาณได้

0.00
0.00

0
0

๑๕
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
16
100
รวมทั้งสิ้น
16
100

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

-

-

-

527,245.33
527,245.33

527,245.33
527,245.33

0.00
0.00

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 527,245.33 บาท
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 527,245.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของวงเงินงบประมาณ
โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน - บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 16 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี - จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - และอันดับที่ 3
วิธี - จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - .
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายรายได้ ได้สรุปปัญหา อุปสรรค
ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

0
0

๑๖
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 18

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
1

หน่วย
รายการ

17

รายการ

18

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้า งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1

734,100.00

695,270.00

38,830.00

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
5.29

-

-

-

-

-

17
18

2,573,432.50
3,307,532.50

2,573,432.50
3,268,702.50

-

-

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

ประหยัด
งบประมาณได้

0.00
38,830.00

0
5.29

๑๗
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
1
734,100.00 695,270.00
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
17
100
2,573,432.50
รวมทั้งสิ้น
18
100
3,307,532.50

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

38,830.00

5.29

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
1

-

-

-

2,573,432.50
3,268,702.50

-

-

0.00
38,830.00

0
5.29

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุ ป ผลการจัดซื ้ อจั ดจ้ า งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ า ยรั ก ษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้ อ
จัดจ้าง จำนวน 3,307,532.50 บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 3,268,702.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 98.82 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 38,830 บาท
คิ ด เป็ น ร้อยละ 5.29 ของวงเงินงบประมาณ โดยการจั ดซื้ อจั ดจ้ างโดยวิธี ประกวดราคาเล็ กทรอนิ กส์
(e-Bidding) สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน 38,830.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.29 .
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 17 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน 1 รายการ หรื อ
คิดเป็นร้อยละ 100 และอันดับที่ 3 วิธี - จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

๑๘
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 13

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
7

หน่วย
รายการ

6

รายการ

13

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริ มป้องกัน การทุจริ ตและประพฤติมิ ช อบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3

7,976,000

5,726,100

2,249,900

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
28.21

-

-

-

-

-

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

10
13

ประหยัด
งบประมาณได้

10,177,466.42 10,087,224.42
90,242.00
18,153,466.42 15,813,324.42 2,340,142.00

0.89
29.10

๑๙
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
% ของ
วงเงินจัดซื้อจัด
งบประมาณที่
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
งบประมาณ
จ้างจ่ายจริง
ประหยัดได้
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
ที่ประหยัด
วิธี
ได้แต่ละวิธี
1
วิธีประกวดราคา
3
23.08
7,976,000.00 5,726,100.00 2,249,900.00
28.21
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
10
76.92
10,177,466.42 10,087,224.42
90,242.00
0.89
รวมทั้งสิ้น
13
100
18,153,466.42 15,813,324.42 2,340,142.00
29.10

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายการศึกษา ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 18,153,466.42
บาท วงเงินจัดซื้ อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 15,813,324.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของวงเงิน
งบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 2,340,142 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.10
ของวงเงิน งบประมาณ โดยการจั ดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Bidding) สามารถ
ประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน 2,249,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.21 .
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 76.92 อันดับที่ 2 วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน 3 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 23.08 และอันดับที่ 3 วิธี - จำนวน
- รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - .
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษา ได้สรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

๒๐
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม

8

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
รายการ

8

รายการ

8

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกัน การทุ จริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ เพื่อให้ มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

8
8

303,673.00
303,673.00

303,673.00
303,673.00

ประหยัด
งบประมาณได้

0.00
0.00

0
0

๒๑
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
8
100
รวมทั้งสิ้น
8
100

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

-

-

-

303,673.00
303,673.00

303,673.00
303,673.00

0.00
0.00

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายการคลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 303,673 บาท
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 303,673 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน
- บาท คิดเป็นร้อยละ - ของวงเงินงบประมาณ โดยการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี - สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - .
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ
100 อันดับที่ 2 วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - และ
อันดับที่ 3 วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายการคลัง ได้สรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

0
0

๒๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม

3 เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
-

3

รายการ

3

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

3
3

130,335.00
130,335.00

130,335.00
130,335.00

ประหยัด
งบประมาณได้

0.00
0.00

0
0

๒๓
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
3
100
130,335.00
รวมทั้งสิ้น
3
100
130,335.00

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

-

-

-

130,335.00
130,335.00

0.00
0.00

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 3 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน
130,335 บาท
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 130,335 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - .
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี
- จำนวน
- รายการ หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ และอั น ดั บ ที ่ 3
วิธี
จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - .
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายเทศกิจ ได้สรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

0
0

๒๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 13

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
-

13

รายการ

13

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้า งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

13
13

1,883,400.00
1,883,400.00

1,717,797.29
1,717,797.29

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

ประหยัด
งบประมาณได้

165,602.71
165,602.71

8.79
8.79

๒๕
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
13
100
1,883,400.00
รวมทั้งสิ้น
13
100
1,883,400.00

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

1,717,797.29
1,717,797.29

165,602.71
165,602.71

8.79
8.79

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 1,883,400 บาท วงเงิน จัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 1,717,797.29 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 91.21 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 165,602..71 บาท
คิดเป็นร้อยละ 8.79 ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัด
งบประมาณสูงสุด จำนวน 165,602..71 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.79 .
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ - อันดับที่ 2 วิธี - จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
และอันดับที่ 3
วิธี
จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

๒๖
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 47

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
-

47

รายการ

47

รายการ

2. วีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร งาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

47
47

9,926,038.00
9,926,038.00

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

ประหยัด
งบประมาณได้

3,223,486.00 6,702,552.00
3,223,486.00 6,702,552.00

67.52
67.52

๒๗
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
47
100
9,926,038.00
รวมทั้งสิ้น
47
100
9,926,038.00

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

3,223,486.00
3,223,486.00

6,702,552.00
6,702,552.00

67.52
67.52

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัด ไผ่เงินโชตนาราม
ได้ดำเนินการจัดซื้ อจัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 47 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจั ดจ้า ง
จำนวน 9,926,038 บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 3,223,486 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.48
ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 6,702,552 บาท คิดเป็นร้อยละ
67.52 ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณ
สูงสุด จำนวน 6,702,552 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.52
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 47 รายการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี - จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - และ
อันดับที่ 3 วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
แนวทางแก้ไข
1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด มีแผนสำรองสำหรับทุกกิจกรรม/โครงการ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายโครงการ ไม่
สามารถดำเนินการได้
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายโครงการ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
.
แนวทางการแก้ไขปัญหา
มีแผนสำรองสำหรับทุกกิจกรรม/โครงการ
.

๒๘
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดราชสิงขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 42

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
รายการ

42

รายการ

42

รายการ

2. วีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสแล ะสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

42
42

14,132,868.16
14,132,868.16

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

ประหยัด
งบประมาณได้

7,757,625.75 6,375,242.41
7,757,625.75 6,375,242.41

45.11
45.11

๒๙
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
วงเงินจัดซื้อจัด
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จ้างจ่ายจริง
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
42
100
14,132,868.16 7,757,625.75
รวมทั้งสิ้น
42
100
14,132,868.16 7,757,625.75

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

งบประมาณที่
ประหยัดได้

6,375,242.41
6,375,242.41

45.11
45.11

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการ
จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เสร็ จ รวมทั ้ ง สิ ้ น 42 เรื ่ อ ง งบประมาณที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ใ ห้จั ด ซื้ อ จัด จ้ า ง จำนวน
14,132,868.16 บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 7,757,625.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.89
ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 6,375,242.41 บาทคิดเป็นร้อยละ
45.11 ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยั ด งบประมาณ
สูงสุด จำนวน 6,375,242.41 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.11
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 42 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี - จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - และอันดับที่ 3
วิธี
จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้
สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

๓๐
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 34

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
-

34

รายการ

34

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

34
34

2,061,869.00
2,061,869.00

1,610,986.00
1,610,986.00

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

ประหยัด
งบประมาณได้

450,883.00
450,883.00

21.87
21.87

๓๑
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
34
100
2,061,869.00
รวมทั้งสิ้น
34
100
2,061,869.00

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

1,610,986.00
1,610,986.00

450,883.00
450,883.00

21.87
21.87

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จ รวมทั้งสิ้น 34
เรื่อง งบประมาณที่ไ ด้รั บ อนุ มัติ ให้จ ัด ซื้ อจั ดจ้า ง จำนวน
2,061,869.00 บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 1,610,986.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.13
ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 450,883.00 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
21.78 ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด
จำนวน 450,883.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.78 .
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ
100 อันดับที่ 2 วิธี
- จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
- .
และอันดับที่ 3 วิธี
จำนวน รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ได้
สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถ
จัดซื้อวัสดุตามกิจกรรม/โครงการฯ หรือยกเลิก
กิจกรรม/โครงการฯ

แนวทางแก้ไข
1. หนังสือแนวทางการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่
สามารถดำเนินการ จัดประชุม รูปแบบ
ออนไลน์หรือแบบอื่นๆที่เหมาะสม

๓๒
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุ
ตามกิจกรรม/โครงการฯ หรือยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
.
แนวทางการแก้ไขปัญหา
หนังสืออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดประชุม/จัดกิจกรรม/
รูปแบบออนไลน์ หรือแบบอื่นๆที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
.

๓๓
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 43

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
-

43

รายการ

43

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

43
43

7,519,554.00
7,519,554.00

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

ประหยัด
งบประมาณได้

4,310,770.00 3,208,784.00
4,310,770.00 3,208,784.00

58
58

๓๔
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
43
100
7,519,554.00
รวมทั้งสิ้น
43
100
7,519,554.00

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

4,310,770.00
4,310,770.00

3,208,784.00
3,208,784.00

-

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดไทร ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 47 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9,926,038 บาท
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 3,223,486 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.48 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 6,702,552 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.52 ของวงเงินงบประมาณ
โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน 6,702,552 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.52
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 43 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ
100
อันดับที่ 2 วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - และ
อันดับที่ 3 วิธี จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดไทร ได้สรุป
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

58
58

๓๕
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดจันทร์นอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 30

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
-

30

รายการ

30

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ เพื่อให้ มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

30
30

2,093,303
2,093,303

2,093,303
2,093,303

ประหยัด
งบประมาณได้

1,178,917 914,386
1,178,917 914,386

๓๖
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
30
100
รวมทั้งสิ้น
30
100

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,093,303
2,093,303

1,178,917
1,178,917

914,386
914,386

43.68
43.68

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดจันทร์นอก ได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,093,303
บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 1,178,917 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.32 ของวงเงิ น
งบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 914,386 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.68
ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน
914,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.68
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 30 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อันดับที่ 2 วิธี
- จำนวน
- รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
และ
อันดับที่ 3 วิธี
- จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดจันทร์นอก
ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

๓๗
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดบางโคล่นอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 รวม 31

เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60
(วงเงินเกิน 500,000.- บาท)
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 60
(วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

จำนวน
-

หน่วย
-

31

รายการ

31

รายการ

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สามารถแยกตามวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - ตุลาคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

คิดเป็น %
ทีป่ ระหยัด
งบฯ ได้
-

-

-

-

-

-

31
31

1,016,543.00
1,016,543.00

วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
วงเงินงบประมาณ
จ้าง
เรื่อง
จ่ายจริง
1
2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

702,069.00
702,069.00

ประหยัด
งบประมาณได้

314,474.00
314,474.00

69.06
69.06

๓๘
3. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
จำนวน
% ของ
เรื่องใน จำนวนเรื่อง
วงเงิน
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ที่จัดซื้อจัด
งบประมาณ
จัดจ้าง
จ้างแต่ละ
วิธี
1
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
2
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Market)
3
วิธีคัดเลือก
4
วิธีเฉพาะเจาะจง
31
100
1,016,543.00
รวมทั้งสิ้น
31
100
1,016,543.00

วงเงินจัดซื้อจัด
จ้างจ่ายจริง

งบประมาณที่
ประหยัดได้

-

-

% ของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้แต่ละวิธี
-

-

-

-

702,069.00
702,069.00

314,474.00
314,474.00

69.06
69.06

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดบางโคล่นอก ได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 31 เรื่อง งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน
1,016,543.-บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริง จำนวน 702,069.- บาท คิดเป็นร้อยละ 69.06 ของวงเงิน
งบประมาณทั้งหมด สามารถประหยั ดงบประมาณได้ จำนวน 314,474.-บาท คิดเป็นร้อยละ 30.94 ของ
วงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
สามารถประหยั ด งบประมาณสู ง สุ ด
จำนวน 314,474.-บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.94
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 31 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ
100 อันดับที่ 2 วิธี
- จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ - และ
อันดับที่ 3 วิธี
จำนวน - รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข
จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
1
- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ...
สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข

