
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่หน่วยงานได้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ผลปรากฏว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 131,200,600.00 บาท 
วงเงินสัญญารวมทั้งสิ้นจำนวน 124,284,566.00 บาท มีงบประมาณคงเหลือ 6,916,034.00 บาท สามารถ
ประหยัดงบประมาณได้คิดเป็นร้อยละ 38.88 (เอกสารแนบท้าย) โดยพิจารณาจากสัดส่วนของงบประมาณ 
ที่สามารถประหยัดได้เทียบกับวงเงินงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื ้อจัดจ้างได้คุ ้มค่า 
โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญแต่ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาและอุปสรรค 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้นำปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้มาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง มดีงันี ้
1. มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานในบางโครงการ 

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ราคากลาง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ทันที และเกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี ่ยวข้อง ที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ซึ ่งต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันหลายฉบับ และนอกจากนี้ยังมีการเพิ ่มเติม ยกเลิก 
หรือเปลี ่ยนแปลง ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. และเป็นไปตามสภาวะการปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตีความ เพื่อไมใ่ห้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำงาน 
     3. มีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ 2564 
ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความขัดข้องในการเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) บางครั้งไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ ทำให้ใช้เวลาในการกรอก
ข้อมูลนาน 

ข้อเสนอแนะ การพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง มดีังนี ้
1. จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยกำหนดกรอบระยะเวลาของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้ และแนวทาง 
ในการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัตงิาน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3. ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเตรียมความพร้อมเกี ่ยวกับร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีของหน่วยงาน 



เอกสารแนบท้าย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ
 จ านวนเงินตาม

สัญญา
งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละของ
งบประมาณท่ี
ประหยัดได้

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 
ปี 2564 ระยะเวลา 10 เดือน

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

16,678,440     16,638,100      40,340        0.24
สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2564 
ลงวันท่ี 27 พ.ย.2563

2
จ้างเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก
 2564

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

15,227,000     15,183,300      43,700        0.29
สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2564 
ลงวันท่ี 30 ก.ย.2563

3 จ้างเหมาจัดงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

28,000,000     26,800,000      1,200,000    4.29
สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2563 
ลงวันท่ี 30 มี.ค.2563

4

จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี
และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง 13,055,160     13,055,160      -             0.00
สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2564 
ลงวันท่ี 17 พ.ย.2563

5
ซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตส าหรับใช้ในการปรับปรุง
ทะเบียนและวาดแปลง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

16,120,000     16,041,012      78,988        0.49
สัญญาซ้ือเลขท่ี 1/2564 
ลงวันท่ี 12 มี.ค.2564

6
ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกส าหรับคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย จ านวน 1 ชุด

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

12,840,000     12,688,000      152,000      1.18
สัญญาซ้ือเลขท่ี 2/2564 
ลงวันท่ี 24 มี.ค.2564

7
ซ้ือเคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร             จ านวน 
882 เคร่ือง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

17,463,600     12,599,370      4,864,230    27.85
สัญญาซ้ือเลขท่ี 3/2564 
ลงวันท่ี 30 มี.ค.2564

8
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อม
ระบบปฏิบัติการ

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

11,816,400     11,279,624      536,776      4.54
สัญญาซ้ือเลขท่ี 4/2564 
ลงวันท่ี 24 มี.ค.2564

131,200,600   124,284,566   6,916,034   38.88          รวมท้ังส้ิน
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