
รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ี

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1 ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดเก็บข้อมูลโดยแยก
เป็น แผนงำน โครงกำร ผลผลิต  กิจกรรมหลัก ตำมรำยละเอียดรหัสกิจกรรมหลักงบประมำณปี พ.ศ.2562  ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโอนงบประมำณจัดสรร โดยได้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณแยกเป็น
ประเภทงบรำยจ่ำย ดังนี้ 

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

จ านวนเงินก่อหนี้
ผูกพัน 

จ านวนเงิน      
เบิก-จ่าย 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

งบบุคลำกร 5,525,837.00 - 5,422,711.00 103,126.00 
งบด ำเนินงำน 67,098,580.00 822,668.00 64,713,592.54 1,562,319.46 

งบลงทุน 66,443,500.00 26,843,800.00 39,506,660.67 93,039.33 

งบเงินอุดหนุน 92,086,261.00 - 91,969,690.00 116,571.00 
งบรำยจ่ำยอื่น 1,405,100.00 - 1,404,101.45 998.55 

รวม 232,559,278.00 27,666,468.00 203,016,755.66 1,876,054.34 

ร้อยละ 100 11.90 87.30 0.81 

  

  จากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2562  จ านวนเงิน 230,683,223.66 บาท  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 (หน่วยงาน) ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จ านวนเงิน  
4,916,783.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.13  โดยแยกรายละเอียดการจัดซื้อ และการจัดจ้างได้ ดังนี้ 

 การจัดซื้อ 

การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จ านวน  91  ครั้ง  ใชง้บประมาณจ านวนเงิน 1,664,974.20 
บาท ซึ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 

การจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวน  จ านวน  4  ครั้ง  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 
14,489,181.00 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จ านวนเงิน 11,660,974.00 บาท คงเหลือเงิน
งบประมาณ จ านวนเงิน 2,828,206.00   บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

 



ที่ รำยกำร  งบประมำณที่ไดร้ับ   วงเงินจัดซื้อ   งบประมำณ
คงเหลือ   ผู้ได้รับกำรประกำศเป็นผู้ชนะ  

1 
ครุภณัฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วย ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท 
(ครุภัณฑ์กำรศึกษำ โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน)      4,659,980.00         300,024.00  

   
2,372,086.00  บริษัทเค แอนด์ เคพำรำวู้ด จ ำกัด 

  (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่)        1,187,000.00    บริษัทบริบูรณ์กิจ 1988 จ ำกัด 

  
(ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ครุภณัฑส์ ำนักงำน ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว)          800,870.00    บริษัทโปรมำสเตอร์ จ ำกัด 

 
          

  2 รำยกำรรถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ       1,375,000.00       1,284,000.00  
       

91,000.00  บริษัทเชียงแสงมอเตอร์เซลล์จ ำกัด 
  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 4000ซีซี         
            
3 รำยกำรครุภัณฑ์ส ำหรับห้องเรียน DLTV(ตู้ล ำโพง)          800,000.00         164,000.00       636,000.00  บริษัทบี บี เคอินดรัสตรีจ ำกัด 
  รำยกำรครุภัณฑ์ส ำหรับห้องเรียน DLTV(ตู้เหล็ก)           148,000.00    บริษัทเฟิสท์อินดัสเตียลโปรดักส์(1990) 
  รำยกำรครุภณัฑส์ ำหรบัห้องเรียน DLTV(กระดำนไวท์บอร์ด)          126,000.00    บริษัทสร้อยค ำศิริกุล จ ำกัด 
            
4 รำยกำรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง      7,654,200.00       7,651,080.00          3,120.00  บริษัทนิยมพำนิช จ ำกัด 

  
ตำมโครงกำรพัฒนำคณุภำพกศ.ผำ่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(DLIT)         

            

  
รวม 

   
19,149,160.00  

   
11,660,974.00  

  
5,474,292.00    

 



การจัดจ้าง 

 การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จ านวน  166  ครั้ง  ใช้งบประมาณจ านวนเงิน 
3,251,887.65 บาท ซึ่งเป็นการจัดจ้างท าของ  จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา  จ้างเหมาบริการเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1     

ตางรางสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปี พ.ศ. 2562 

 การจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวน การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวนครั้ง 4 91 

งบประมาณ 11,660,974.00 1,664,896.20 

 

 การจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวนครั้ง - 166 

งบประมาณ - 3,251,887.65 

 

ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุโดยไม่มีก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจน 
3. ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุมีไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

 

แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ มีเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วง
ปลายปีงบประมาณ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน 
3. หน่วยงานควรส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความ

เข้าใจมากยิ่งข้ึนในเรื่องการบริหารงานพัสดุ 



4. ควรจัดสรรอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานพัสดุระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความ การ
วิเคราะห์กฎหมายมาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน 


