
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินในงบประมาณ) 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
ประเภทงบ: งบดำเนินงานค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่น ๆ หน่วยนับ : บาท 
ลำดับ

ที ่
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

แผน
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
วัตถุประสงค ์

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2563 100,000 ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 
เพื่อประชาสมัพันธผ์ลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของกองทุนฯ 

ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน 
เนื่องจากใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล 
จัดจ้างเมื่อ 10 ก.ย. 2564 

370,000  

2 
จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกจิ
ของกองทุน (standing board) 

50,000 ต.ค. 63 - ม.ีค. 64 
เพื่อเปน็ข้อมลูในการประชาสัมพนัธ์
ภารกิจของกองทุนฯ 

ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน 
เนื่องจากใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล 
จัดจ้างเมื่อ 10 ก.ย. 2564 

105,600  

3 
จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบรายงาน
ผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทนุฯ 
ปีสิ้นสุด 30 ก.ย. 63 

10,400 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
เพื่อนำเสนอรายงานฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

เป็นไปตามแผน 
จัดจ้างเมื่อ 9 ก.พ. 2564 

12,414  

4 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) 180,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 
รอบ 1 จัดจ้างเมื่อ 1 ต.ค. 2564 
รอบ 2 จัดจ้างเมื่อ 28 เม.ย. 2564 
รอบ 3 จัดจ้างเมื่อ 2 ส.ค. 2564 

105,000 
30,000 
30,000 

จ้างเดือนละ 15,000  
ทดแทนอัตราเดิม 
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 
ยกเว้นเดือน ก.ค. 63 ไม่มีการจ้าง 

5 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 189,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใช้ใน สกจพ. 
รอบ 1 จัดจ้างเมื่อ 22 ธ.ค. 2563 
รอบ 2 จัดจ้างเมื่อ 27 ส.ค. 2564 

28,690 
83,099 

 

6 จัดจ้างทำตรายาง 1,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใช้ใน สกจพ. 
เป็นไปตามแผน 
จัดซื้อเมื่อ 27 ม.ค. 2564 

1,000  

7 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 128,400 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใช้ใน สกจพ. 
เป็นไปตามแผน 
จัดซื้อเมื่อ 22 ต.ค. 2563 

128,400 
จ้างเดือนละ 10,700 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 

8 จัดจ้างอื่น ๆ (ผลติวิดีทศัน)์ 200,000 ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 
เพื่อประชาสมัพันธผ์ลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของกองทุนฯ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ  อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลู 

รวม 858,800    894,230  
 
 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินนอกงบประมาณ) 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
ประเภทงบ: งบลงทุน หน่วยนับ : บาท 
ลำดับ

ที ่
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

แผน
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
วัตถุประสงค ์

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อตู้เลื่อนบานกระจก 55,762 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใช้ใน สกจพ. 
เป็นไปตามแผน 
จัดจ้างเมื่อ 2 ก.ย. 2564 

63,000  

2 
จัดซื้อช้ันวางโบรชัวร์ แบบพับเก็บได้ 
(Brochure Stand รุ่น Premium A) 

3,346 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
เพื่อใช้วางเอกสารประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานตามภารกิจของ
กองทุนฯ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบมีสาย 1,780 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใช้ใน สกจพ. ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย 3,180 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใช้ใน สกจพ. ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
ขนาด 60*40*120 ซม. 

16,800 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใช้ใน สกจพ. 
เป็นไปตามแผน 
จัดจ้างเมื่อ 2 ก.ย. 2564 

17,868  

6 
จัดจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

490,000 ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 
เพื่อเป็นระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศของกองทุนฯ 

เป็นไปตามแผน 
จัดจ้างเมื่อ 10 มี.ค. 2564 

490,000 

สามารถต่อรองราคาในการจัด
จ้างได้ราคาต่ำกว่าที่วางแผนไว้ 
จาก 500,000 เป็น 490,000 
จึงปรับแผนการจัดจ้างให้ตรงกับ
วงเงินที่จัดจ้างจริง 

รวม 570,868    570,868  
 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ปัญหา อุปสรรค 
1.1 บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างขาดความชำนาญ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าในการจัดทำเอกสาร 
1.2 บุคลากรบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ขาดความชำนาญทำให้เกิด

ความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 
1.3 ขาดบุคลากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเงินนอกงบประมาณ และเงินในงบประมาณ รวมทั้ง การลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างของเงนิทั้ง 2 ประเภท 
1.4 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 
2. ข้อเสนอแนะ  

1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน 
2. จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงข้อมูลในระบบจัดซือ้จัดจ้างประเภทเงินนอกงบประมาณ และเงินในงบประมาณ 
3. จัดอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเป็นการอบรมรายละเอียดเกี่ยวกบัขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับบุคลากรใหม่ เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตั้งแต่เริ่มต้น การจัดเตรียมเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท จนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ 
 


