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รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพสัดุ  
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดใหทุก
หนวยงานมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปที่ผานมา และนำผลวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกันตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักรัฐมนตรีวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
และการเปดเผยขอมูลในระบบ e-Government Procurement (e-GP) การจัดซื้อจัดจางที่ตองแสดงถึงความ
โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาและเปนประโยชนตอภาครัฐ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซือ้จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและวิธีคัดเลือก ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละการจัดซื้อจัดจางจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จำนวน (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 174 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 9 4.92 
วิธีคัดเลือก 0 0 

รวม 183 100 
  จากตารางที่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางหรือจัดหาพัสดุ  จำนวนทั้งสิ้น 183 ครั้ง  ซึ่งพบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มจีำนวนมากที่สุด คือ จำนวน 174 ครัง้  คิดเปนรอยละ 
95.08  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) จำนวน 9 ครั้ง คดิเปน
รอยละ 4.92  และไมมีการใชวิธีคัดเลือก   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรอยละของงบประมาณทีใ่ช จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง เงินงบประมาณที่ใช คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 12,410,842.96 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 11,252,483.82 4.92 

รวม 23,663,326.78 100 

จากตารางที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศใชงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,663,326.78 บาท ซึ่งพบวางบประมาณที่ใชในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มีจำนวนมากที่สุด เปนเงิน
จำนวน 12,410,842.96 บาท คิดเปนรอยละ 95.08    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงิน
เกิน 500,000 บาท)  เปนเงินจำนวน 11,252,483.82 บาท  คิดเปนรอยละ 4.92)  

รายละเอียดสรุปขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที่ ฝาย/โรงเรียน 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

รวมทั้งสิน้ 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครั้ง) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

1 ปกครอง 24 1,511,945.28 1 387,878.82 25 1,899,824.10 

2 ทะเบียน 11 321,409.74 0 0.00 11 321,409.74 

3 การคลัง 8 430,077.12 0 0.00 8 430,077.12 

4 รายได 9 252,044.13 0 0.00 9 252,044.13 

5 รักษาความสะอาดฯ 14 1,281,288.20 1 487,820.00 15 1,769,108.20 

6 เทศกิจ 7 250,547.60 1 849,000.00 8 1,099,547.60 

7 โยธา 14 2,832,777.74 5 8,227,995.00 19 11,060,772.74 

8 พัฒนาชุมชนฯ 18 696,519.81 1 940,000.00 19 1,636,519.81 

9 สิ่งแวดลอมฯ 10 427,332.67 0 0.00 10 427,332.67 

10 การศึกษา 5 1,869,894.87 0 0.00 5 1,869,894.87 

11 รร.วัดปทุมคงคา 29 1,787,157.00 0 0.00 29 1,787,157.00 

12 รร.วัดสัมพันธวงศ 13 359,790.00 0 359,790.00 13 719,580.00 

13 รร.วัดจักรวรรดิ 12 390,058.80 0 0.00 12 390,058.80 

รวมท้ังสิ้น 174 12,410,842.96 9 11,252,483.82 183 23,663,326.78 

 

 

 

 



ปญหาและอุปสรรคของการจดัซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพัสด ุ
1. การโอนงบประมาณมาลาชา ไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามแผนการจัดซื้อจัดจางไดทั้งหมด 

ทำใหการจัดซื้อจัดจางไปหนาแนนชวงปลายปงบประมาณ เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหา
ไมเพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได 

2. ผูใชพัสดุไมมีการวางแผนในการใชพัสดุหรือไมปฏิบัติตามแผนงานจึงทำใหในบางครั้งเกิดการจัดหาที่
เรงดวนหรือลาชาไปทำใหไดพัสดุไมตรงตามความตองการ ไมทันเวลาทำใหการดำเนินงานภายในของ
แตละฝายเกิดความลาชาออกไป 

3. การเขาใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) มีปญหาบอยและทำใหเกิดความลาชา เน่ืองจากเปน
ระบบที่ทุกหนวยงานภาครัฐใชรวมกันทั้งประเทศ ระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงานไมเสถียรภาพ 

4.  การสืบราคากลาง บางงานใชเวลานาน เน่ืองจากตองใชเวลาในการสืบหา คนหา และคิดราคาตามราคา
ตลาด 

5. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางมีการโยกยาย เกษียณอายุราชการ ทำใหตองมีการเปลี่ยน
เจาหนาที่หรือรับบรรจุขาราชการใหมเขามาปฏิบัติงาน ซึ่งยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะการปรบัปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพสัด ุ
1. เรงรัดประชุมติดการใชจายงบประมาณ ของทุกฝายใหเปนไปตามเปาหมายใหผูที่ตองการใชพัสดุมีการ

วางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายและใหความสำคัญตอกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือใหเกิดความคลองตัวมากย่ิงขึ้น 

2. วางแผนการใชพัสดุประจำปเพ่ือใหเกิดความเพียงพอตอการใชงานตลอดปงบประมาณ 
3. ปรับปรุงระบบการทำงานโดยใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและอุปกรณใหพรอมและทันสมัยเพ่ือไมเกิด

ความลาชาตอการปฎิบัติหาที่ของเจาหนาที่ 
4. การกำหนดราคากลางตองอิง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง 

5. ควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาผูปฏิบัติงานเปนประจำทุกป รวมทั้ง จัดทำคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

 
 

ขอมูล ณ วันที ่30 ตุลาคม 2564 
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รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพสัดุ  
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดใหทุก
หนวยงานมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปที่ผานมา และนำผลวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกันตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักรัฐมนตรีวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
และการเปดเผยขอมูลในระบบ e-Government Procurement (e-GP) การจัดซื้อจัดจางที่ตองแสดงถึงความ
โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาและเปนประโยชนตอภาครัฐ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซือ้จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและวิธีคัดเลือก ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละการจัดซื้อจัดจางจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จำนวน (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 174 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 9 4.92 
วิธีคัดเลือก 0 0 

รวม 183 100 
  จากตารางที่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางหรือจัดหาพัสดุ  จำนวนทั้งสิ้น 183 ครั้ง  ซึ่งพบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มจีำนวนมากที่สุด คือ จำนวน 174 ครัง้  คิดเปนรอยละ 
95.08  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) จำนวน 9 ครั้ง คดิเปน
รอยละ 4.92  และไมมีการใชวิธีคัดเลือก   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรอยละของงบประมาณทีใ่ช จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง เงินงบประมาณที่ใช คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 12,410,842.96 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 11,252,483.82 4.92 

รวม 23,663,326.78 100 

จากตารางที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศใชงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,663,326.78 บาท ซึ่งพบวางบประมาณที่ใชในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มีจำนวนมากที่สุด เปนเงิน
จำนวน 12,410,842.96 บาท คิดเปนรอยละ 95.08    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงิน
เกิน 500,000 บาท)  เปนเงินจำนวน 11,252,483.82 บาท  คิดเปนรอยละ 4.92)  

รายละเอียดสรุปขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที่ ฝาย/โรงเรียน 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

รวมทั้งสิน้ 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครั้ง) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

1 ปกครอง 24 1,511,945.28 1 387,878.82 25 1,899,824.10 

2 ทะเบียน 11 321,409.74 0 0.00 11 321,409.74 

3 การคลัง 8 430,077.12 0 0.00 8 430,077.12 

4 รายได 9 252,044.13 0 0.00 9 252,044.13 

5 รักษาความสะอาดฯ 14 1,281,288.20 1 487,820.00 15 1,769,108.20 

6 เทศกิจ 7 250,547.60 1 849,000.00 8 1,099,547.60 

7 โยธา 14 2,832,777.74 5 8,227,995.00 19 11,060,772.74 

8 พัฒนาชุมชนฯ 18 696,519.81 1 940,000.00 19 1,636,519.81 

9 สิ่งแวดลอมฯ 10 427,332.67 0 0.00 10 427,332.67 

10 การศึกษา 5 1,869,894.87 0 0.00 5 1,869,894.87 

11 รร.วัดปทุมคงคา 29 1,787,157.00 0 0.00 29 1,787,157.00 

12 รร.วัดสัมพันธวงศ 13 359,790.00 0 359,790.00 13 719,580.00 

13 รร.วัดจักรวรรดิ 12 390,058.80 0 0.00 12 390,058.80 

รวมท้ังสิ้น 174 12,410,842.96 9 11,252,483.82 183 23,663,326.78 

 

 

 

 



ปญหาและอุปสรรคของการจดัซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพัสด ุ
1. การโอนงบประมาณมาลาชา ไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามแผนการจัดซื้อจัดจางไดทั้งหมด 

ทำใหการจัดซื้อจัดจางไปหนาแนนชวงปลายปงบประมาณ เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหา
ไมเพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได 

2. ผูใชพัสดุไมมีการวางแผนในการใชพัสดุหรือไมปฏิบัติตามแผนงานจึงทำใหในบางครั้งเกิดการจัดหาที่
เรงดวนหรือลาชาไปทำใหไดพัสดุไมตรงตามความตองการ ไมทันเวลาทำใหการดำเนินงานภายในของ
แตละฝายเกิดความลาชาออกไป 

3. การเขาใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) มีปญหาบอยและทำใหเกิดความลาชา เน่ืองจากเปน
ระบบที่ทุกหนวยงานภาครัฐใชรวมกันทั้งประเทศ ระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงานไมเสถียรภาพ 

4.  การสืบราคากลาง บางงานใชเวลานาน เน่ืองจากตองใชเวลาในการสืบหา คนหา และคิดราคาตามราคา
ตลาด 

5. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางมีการโยกยาย เกษียณอายุราชการ ทำใหตองมีการเปลี่ยน
เจาหนาที่หรือรับบรรจุขาราชการใหมเขามาปฏิบัติงาน ซึ่งยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะการปรบัปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพสัด ุ
1. เรงรัดประชุมติดการใชจายงบประมาณ ของทุกฝายใหเปนไปตามเปาหมายใหผูที่ตองการใชพัสดุมีการ

วางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายและใหความสำคัญตอกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือใหเกิดความคลองตัวมากย่ิงขึ้น 

2. วางแผนการใชพัสดุประจำปเพ่ือใหเกิดความเพียงพอตอการใชงานตลอดปงบประมาณ 
3. ปรับปรุงระบบการทำงานโดยใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและอุปกรณใหพรอมและทันสมัยเพ่ือไมเกิด

ความลาชาตอการปฎิบัติหาที่ของเจาหนาที่ 
4. การกำหนดราคากลางตองอิง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง 

5. ควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาผูปฏิบัติงานเปนประจำทุกป รวมทั้ง จัดทำคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

 
 

ขอมูล ณ วันที ่30 ตุลาคม 2564 
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รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพสัดุ  
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดใหทุก
หนวยงานมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปที่ผานมา และนำผลวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกันตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักรัฐมนตรีวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
และการเปดเผยขอมูลในระบบ e-Government Procurement (e-GP) การจัดซื้อจัดจางที่ตองแสดงถึงความ
โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาและเปนประโยชนตอภาครัฐ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซือ้จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและวิธีคัดเลือก ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละการจัดซื้อจัดจางจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จำนวน (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 174 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 9 4.92 
วิธีคัดเลือก 0 0 

รวม 183 100 
  จากตารางที่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางหรือจัดหาพัสดุ  จำนวนทั้งสิ้น 183 ครั้ง  ซึ่งพบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มจีำนวนมากที่สุด คือ จำนวน 174 ครัง้  คิดเปนรอยละ 
95.08  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) จำนวน 9 ครั้ง คดิเปน
รอยละ 4.92  และไมมีการใชวิธีคัดเลือก   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรอยละของงบประมาณทีใ่ช จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง เงินงบประมาณที่ใช คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 12,410,842.96 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 11,252,483.82 4.92 

รวม 23,663,326.78 100 

จากตารางที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศใชงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,663,326.78 บาท ซึ่งพบวางบประมาณที่ใชในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มีจำนวนมากที่สุด เปนเงิน
จำนวน 12,410,842.96 บาท คิดเปนรอยละ 95.08    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงิน
เกิน 500,000 บาท)  เปนเงินจำนวน 11,252,483.82 บาท  คิดเปนรอยละ 4.92)  

รายละเอียดสรุปขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที่ ฝาย/โรงเรียน 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

รวมทั้งสิน้ 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครั้ง) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

1 ปกครอง 24 1,511,945.28 1 387,878.82 25 1,899,824.10 

2 ทะเบียน 11 321,409.74 0 0.00 11 321,409.74 

3 การคลัง 8 430,077.12 0 0.00 8 430,077.12 

4 รายได 9 252,044.13 0 0.00 9 252,044.13 

5 รักษาความสะอาดฯ 14 1,281,288.20 1 487,820.00 15 1,769,108.20 

6 เทศกิจ 7 250,547.60 1 849,000.00 8 1,099,547.60 

7 โยธา 14 2,832,777.74 5 8,227,995.00 19 11,060,772.74 

8 พัฒนาชุมชนฯ 18 696,519.81 1 940,000.00 19 1,636,519.81 

9 สิ่งแวดลอมฯ 10 427,332.67 0 0.00 10 427,332.67 

10 การศึกษา 5 1,869,894.87 0 0.00 5 1,869,894.87 

11 รร.วัดปทุมคงคา 29 1,787,157.00 0 0.00 29 1,787,157.00 

12 รร.วัดสัมพันธวงศ 13 359,790.00 0 359,790.00 13 719,580.00 

13 รร.วัดจักรวรรดิ 12 390,058.80 0 0.00 12 390,058.80 

รวมท้ังสิ้น 174 12,410,842.96 9 11,252,483.82 183 23,663,326.78 

 

 

 

 



ปญหาและอุปสรรคของการจดัซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพัสด ุ
1. การโอนงบประมาณมาลาชา ไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามแผนการจัดซื้อจัดจางไดทั้งหมด 

ทำใหการจัดซื้อจัดจางไปหนาแนนชวงปลายปงบประมาณ เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหา
ไมเพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได 

2. ผูใชพัสดุไมมีการวางแผนในการใชพัสดุหรือไมปฏิบัติตามแผนงานจึงทำใหในบางครั้งเกิดการจัดหาที่
เรงดวนหรือลาชาไปทำใหไดพัสดุไมตรงตามความตองการ ไมทันเวลาทำใหการดำเนินงานภายในของ
แตละฝายเกิดความลาชาออกไป 

3. การเขาใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) มีปญหาบอยและทำใหเกิดความลาชา เน่ืองจากเปน
ระบบที่ทุกหนวยงานภาครัฐใชรวมกันทั้งประเทศ ระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงานไมเสถียรภาพ 

4.  การสืบราคากลาง บางงานใชเวลานาน เน่ืองจากตองใชเวลาในการสืบหา คนหา และคิดราคาตามราคา
ตลาด 

5. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางมีการโยกยาย เกษียณอายุราชการ ทำใหตองมีการเปลี่ยน
เจาหนาที่หรือรับบรรจุขาราชการใหมเขามาปฏิบัติงาน ซึ่งยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะการปรบัปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพสัด ุ
1. เรงรัดประชุมติดการใชจายงบประมาณ ของทุกฝายใหเปนไปตามเปาหมายใหผูที่ตองการใชพัสดุมีการ

วางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายและใหความสำคัญตอกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือใหเกิดความคลองตัวมากย่ิงขึ้น 

2. วางแผนการใชพัสดุประจำปเพ่ือใหเกิดความเพียงพอตอการใชงานตลอดปงบประมาณ 
3. ปรับปรุงระบบการทำงานโดยใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและอุปกรณใหพรอมและทันสมัยเพ่ือไมเกิด

ความลาชาตอการปฎิบัติหาที่ของเจาหนาที่ 
4. การกำหนดราคากลางตองอิง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง 

5. ควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาผูปฏิบัติงานเปนประจำทุกป รวมทั้ง จัดทำคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

 
 

ขอมูล ณ วันที ่30 ตุลาคม 2564 
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รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพสัดุ  
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดใหทุก
หนวยงานมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปที่ผานมา และนำผลวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกันตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักรัฐมนตรีวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
และการเปดเผยขอมูลในระบบ e-Government Procurement (e-GP) การจัดซื้อจัดจางที่ตองแสดงถึงความ
โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาและเปนประโยชนตอภาครัฐ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซือ้จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและวิธีคัดเลือก ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละการจัดซื้อจัดจางจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จำนวน (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 174 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 9 4.92 
วิธีคัดเลือก 0 0 

รวม 183 100 
  จากตารางที่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศไดดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางหรือจัดหาพัสดุ  จำนวนทั้งสิ้น 183 ครั้ง  ซึ่งพบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มจีำนวนมากที่สุด คือ จำนวน 174 ครัง้  คิดเปนรอยละ 
95.08  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) จำนวน 9 ครั้ง คดิเปน
รอยละ 4.92  และไมมีการใชวิธีคัดเลือก   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงรอยละของงบประมาณทีใ่ช จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง เงินงบประมาณที่ใช คิดเปนรอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 12,410,842.96 95.08 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 11,252,483.82 4.92 

รวม 23,663,326.78 100 

จากตารางที่ 2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสัมพันธวงศใชงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,663,326.78 บาท ซึ่งพบวางบประมาณที่ใชในการ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) มีจำนวนมากที่สุด เปนเงิน
จำนวน 12,410,842.96 บาท คิดเปนรอยละ 95.08    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (วงเงิน
เกิน 500,000 บาท)  เปนเงินจำนวน 11,252,483.82 บาท  คิดเปนรอยละ 4.92)  

รายละเอียดสรุปขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที่ ฝาย/โรงเรียน 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

รวมทั้งสิน้ 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครัง้) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

จำนวน  
(ครั้ง) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(บาท) 

1 ปกครอง 24 1,511,945.28 1 387,878.82 25 1,899,824.10 

2 ทะเบียน 11 321,409.74 0 0.00 11 321,409.74 

3 การคลัง 8 430,077.12 0 0.00 8 430,077.12 

4 รายได 9 252,044.13 0 0.00 9 252,044.13 

5 รักษาความสะอาดฯ 14 1,281,288.20 1 487,820.00 15 1,769,108.20 

6 เทศกิจ 7 250,547.60 1 849,000.00 8 1,099,547.60 

7 โยธา 14 2,832,777.74 5 8,227,995.00 19 11,060,772.74 

8 พัฒนาชุมชนฯ 18 696,519.81 1 940,000.00 19 1,636,519.81 

9 สิ่งแวดลอมฯ 10 427,332.67 0 0.00 10 427,332.67 

10 การศึกษา 5 1,869,894.87 0 0.00 5 1,869,894.87 

11 รร.วัดปทุมคงคา 29 1,787,157.00 0 0.00 29 1,787,157.00 

12 รร.วัดสัมพันธวงศ 13 359,790.00 0 359,790.00 13 719,580.00 

13 รร.วัดจักรวรรดิ 12 390,058.80 0 0.00 12 390,058.80 

รวมท้ังสิ้น 174 12,410,842.96 9 11,252,483.82 183 23,663,326.78 

 

 

 

 



ปญหาและอุปสรรคของการจดัซ้ือจดัจางหรอืการจัดหาพัสด ุ
1. การโอนงบประมาณมาลาชา ไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามแผนการจัดซื้อจัดจางไดทั้งหมด 

ทำใหการจัดซื้อจัดจางไปหนาแนนชวงปลายปงบประมาณ เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหา
ไมเพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได 

2. ผูใชพัสดุไมมีการวางแผนในการใชพัสดุหรือไมปฏิบัติตามแผนงานจึงทำใหในบางครั้งเกิดการจัดหาที่
เรงดวนหรือลาชาไปทำใหไดพัสดุไมตรงตามความตองการ ไมทันเวลาทำใหการดำเนินงานภายในของ
แตละฝายเกิดความลาชาออกไป 

3. การเขาใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) มีปญหาบอยและทำใหเกิดความลาชา เน่ืองจากเปน
ระบบที่ทุกหนวยงานภาครัฐใชรวมกันทั้งประเทศ ระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงานไมเสถียรภาพ 

4.  การสืบราคากลาง บางงานใชเวลานาน เน่ืองจากตองใชเวลาในการสืบหา คนหา และคิดราคาตามราคา
ตลาด 

5. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางมีการโยกยาย เกษียณอายุราชการ ทำใหตองมีการเปลี่ยน
เจาหนาที่หรือรับบรรจุขาราชการใหมเขามาปฏิบัติงาน ซึ่งยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะการปรบัปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพสัด ุ
1. เรงรัดประชุมติดการใชจายงบประมาณ ของทุกฝายใหเปนไปตามเปาหมายใหผูที่ตองการใชพัสดุมีการ

วางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายและใหความสำคัญตอกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือใหเกิดความคลองตัวมากย่ิงขึ้น 

2. วางแผนการใชพัสดุประจำปเพ่ือใหเกิดความเพียงพอตอการใชงานตลอดปงบประมาณ 
3. ปรับปรุงระบบการทำงานโดยใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและอุปกรณใหพรอมและทันสมัยเพ่ือไมเกิด

ความลาชาตอการปฎิบัติหาที่ของเจาหนาที่ 
4. การกำหนดราคากลางตองอิง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง 

5. ควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาผูปฏิบัติงานเปนประจำทุกป รวมทั้ง จัดทำคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

 
 

ขอมูล ณ วันที ่30 ตุลาคม 2564 


