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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



 

การวิเคราะห์การด าเนินการจัดหาพัสดุ 

 

  ส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษำมั ธยมศึ กษำสุ โ ขทั ย  ได้ ด ำ เนิ นกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ ง                      
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560         
โดยก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี และประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของรัฐที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้เปิดเผย ณ สถำนที่  
ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุโขทัย ได้รับกำรจัดสรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
โดยได้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุในแต่ละวิธีตำมตำรำงสรุปดังนี้ 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน
รายการ 

คิดเป็นร้อยละ 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 351 98.87 4,080,151.19 23.68 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

3 0.85 6,212,370.00 36.05 

วิธีคัดเลือก 1 0.28 6,940,020.00 40.27 
รวม 355 100 17,232,541.19 100 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนรายการที่จัดหาพัสดุจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคา e-bidding 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคา e-bidding 

วิธีคดัเลือก 

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ 

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนรายการจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ 
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  จำกตำรำงและแผนภูมิแสดงจ ำนวนเงินงบประมำณในกำรจัดหำพัสดุจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดหำ
พัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564         
มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด จ ำนวน 355 รำยกำร รวมเป็นจ ำนวนเงิน 17,232,541.19 บำท              
จะเห็นได้ว่ำตำมร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัยจัดหำพัสดุ              
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ข) ถึงร้อยละ 98.87 ของจ ำนวนรำยกำรทั้งหมด แต่วงเงิน
งบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 23.68 เท่ำนั้น ส่วนกำรจัดหำโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์                     
(e-bedding) จ ำนวนรำยกำรที่จัดหำคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของรำยกำรทั้งหมด แต่วงเงินงบประมำณมีถึงร้อย
ละ 36.05 ส่วนวิธีคัดเลือกมีกำรด ำเนินกำรเพียง 1 รำยกำร เกิดจำกกำรจัดหำโดยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แล้วไม่ได้ผล ตำมมำตรำ 56 (1) (ก)  รำยกำรที่จัดหำคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของ
รำยกำรทั้งหมด แต่วงเงินงบประมำณมีถึงร้อยละ 40.27 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
1. งบด ำเนินงำน 

1.1 ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจ้ำงเหมำ กำรซ่อมแซมและกำรก่อสร้ำงอำคำร
ต่ำงๆ ขำดผู้มีควำมรู้ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตงำน หรือกำรถอดรูปแบบรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำร  

1.2 กำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมโครงกำรในกำรจัดอบรม หรือกำรจัดงำน ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำรขออนุมัติด ำเนินกำรจัดหำพัสดุล่ำช้ำ ท ำให้กระบวนกำรจัดหำพัสดุต้องเร่งรีบเพ่ือให้ทันต่อกำรด ำเนิน
โครงกำร และกำรขอให้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุไม่ก ำหนดคุณลักษณะและขอบเขตของสิ่งของที่ต้องกำรใช้              
ท ำให้เสียเวลำในกำรสอบถำมรำยละเอียด เช่น กระดำษ ไม่ทรำบว่ำต้องกำรกระดำษแบบไหน คุณภำพเท่ำไร 
ท ำให้บำงครั้งจัดหำพัสดุให้ไม่ทันตำมควำมก ำหนดควำมจ ำเป็นต้องกำรใช้ 

2. งบลงทุน 
2.1 กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะตำมระเบียบข้อ 21 และกำรจัดท ำรำคำกลำง  

เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ขำดควำมรู้ในกำร ด ำเนินกำรกำร 
       2.2 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรต่ ำกว่ำรำคำกลำง ท ำให้กำรจัดหำพัสดุไม่ได้ เนื่องจำก
กำรตั้งงบประมำณ ต้นสังกัดจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยก่อน 1 ปี ท ำให้งบประมำณที่ได้รับต่ ำกว่ำรำคำกลำง 
       2.3 กำรจัดหำครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด พร้อมกันหลำยรำยกำรท ำให้กระบวนกำร      
ในกำรจัดหำพัสดุเกิดควำมยุ่งยำก ซึ่งต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะและรำคำกลำงทุก
โรงเรียนเพ่ือร่วมก ำหนด และส่งผลให้เกิดข้อผิดพลำดจนต้องยกเลิกและด ำเนินกำรใหม่หลำยรอบ เช่น         
มีครุภัณฑ์งำนช่ำง ครุภัณฑ์งำนเกษตร อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ โต๊ะ-เก้ำอ้ีนักเรียน ฯลฯ 
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2.4 ในกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะตำม ข้อ 21 ผู้ได้รับแต่งตั้งไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญท ำให้ก ำหนดแค่
คุณสมบัติพอสังเขปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เมื่อผู้ผ่ำนกำรเสนอรำคำตำมคุณลักษณะเฉพำะและ
เงื่อนไขประกำศและเอกสำประกวดและรำคำต่ ำสุดเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภำพ 
2.5 กำรอุทธรณ์ผลกำรประกำศผู้ชนะรำคำ ตำมมำตรำ 117-119 คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ไม่เป็นไป
ตำมก ำหนดเวลำมำตรำ 119 ท ำให้งบประมำณพับไปตำมผลของกฎหมำย  ตำมมำตรำ 43 

2.6 กำรใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำผล เกณฑ์คุณภำพหน่วยงำนไม่มีควำมรู้ในกำรจัดท ำ 
เกณฑ์ดังกล่ำว พอใช้เกณฑ์รำคำในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์หรืองำนก่อสร้ำงท ำให้ได้ครุภัณฑ์คุณภำพต่ ำ หรือได้ผู้
รับจ้ำงที่ขำดสภำพคล่อง ท ำให้มีปัญหำในกำรบริหำรสัญญำ และมีผลท ำให้งบประมำณพับไปตำมผลของ
กฎหมำย 
      2.7 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่จัดหำพัสดุของโรงเรียน มิได้เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
พัสดุโดยตรง มีกำรสับเปลี่ยนต ำแหน่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนพัสดุบ่อยครั้งและมักมอบหมำยให้กับผู้ที่บรรจุเข้ำรับ
รำชกำรใหม่ ท ำให้ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังขำด
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ประกอบกับครูมีหน้ำที่หลักในกำรสอนหนังสือให้กับนักเรียน จึงท ำให้
ไม่สำมำรถศึกษำระเบียบด้ำนพัสดุได้อย่ำงเข้ำใจ จึงท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ และกำรบริหำรสัญญำ 
อำจเกิดข้อผิดพลำด และไม่เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ที่ก ำหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์กำรศึกษำตรงตำม 
ควำมต้องกำรและเป็นปัจจุบันอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2. หน่วยงำนต้นสังกัดแจ้งกำรอนุมัติกำรจัดสรรงบลงทุน ควรแจ้งทันทีหลังจำก พ.ร.บ. 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีผ่ำนมตคิณะรัฐมนตรีประจ ำปี (ภำยในไตรมำสที่ 1) 

3. หน่วยงำนต้นสังกัดจัดท ำคู่มือกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำนหรือคุณลักษณะเฉพำะรำยกำร 
ที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำง 

4. หน่วยงำนต้นสังกัดให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับโรงเรียน  
5. กรมบัญชีกลำงควรออกหลักเกณฑ์หรือแนวทำงให้ส่วนรำชกำรที่จัดซื้อได้ของดีมีคุณภำพ  

หรือได้ผู้รับจ้ำงที่มีคุณภำพด ำเนินกำรเป็นไปตำมสัญญำ ไม่เกิดปัญหำทิ้งงำน หรืองบประมำณพับไปตำมผล
ของกฎหมำย 

 
 

  


