
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

การจัดซื้อจัดจ้างมีความส าคัญต่อส่วนราชการส าหรับการจัดหาพัสดุ และถือเป็นส่วนหนึ่ง                     
ของกระบวนการบริหารพัสดุ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จ านวน ราคา เวลา และผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนด และมีการควบคุม 
การบ ารุงรักษา เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและมีสภาพใช้การได้ดีดีอยู่เสมอ ทั้งนี้รวมถึงการจ าหน่ายพัสดุ
เมื่อไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยคุ้มค่า การบริหารพัสดุมีเป้าหมายที่ส าคัญการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 

1. การจัดหาพัสดุที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุ               
ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณสมบัติที่ถูกต้องในที่นี้
หมายถึง คุณสมบัติด้านเทคนิค คือ มีรูปแบบ คุณลักษณะ หรือ ส่วนประกอบในตัวพัสดุถูกต้อง คุณสมบัติ                 
ด้านคุ้มค่า คือ ความสมดุลระหว่างราคา อายุ การใช้งานและอรรถประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ความแน่นอน คือ สามารถเช่ือถือได้ว่าพัสดุ ทุกช้ินมีคุณภาพเดียวกัน และได้รับการตรวจสอบว่ามีมาตรฐาน
เดียวกัน 

2. การจัดหาพัสดุให้พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุ  
ในจ านวนที่ถูกต้องและ ณ เวลาที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุให้ได้ในปริมาณที่พอเพียงต่อการใช้งานอยา่ง
สม่ าเสมอในกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีระดับพัสดุส ารองพอเหมาะ และมีจังหวะเวลาที่สมดุลต่อการ
ใช้งาน 

3. การจัดหาพัสดุด้วยต้นทุนและแหล่งขายที่เหมาะสม หากพิจารณาว่าการจัดหาพัสดุที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพียงพอและทันเวลาแก่การใช้ปฏิบัติงาน เป็นการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
แม้จะได้พัสดุมาใช้ประโยชน์จนบรรลุผลส าเร็จในงานหนึ่งๆ แล้วก็ตาม แต่หากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป                   
ก็ไม่อาจถือว่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิในระดับองค์การ ดังนั้น จึงควรจัดหาพัสดุให้ได้ ในราคาและจากแหล่งขาย                    
ที่ถูกต้อง โดยราคาที่ถูกต้องในที่นี้หมายถึง เป็นราคาพัสดุที่ยุติธรรม ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับหรือพึงพอใจ  
เป็นราคาที่ผู้ซื้อพอใจในคุณภาพที่ได้รับและผู้ขายได้รับก าไรเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ส าหรับแหล่งขาย                
ที่ถูกต้องในที่นีห้มายถึง ผู้ขายหรือแหล่งขายมีความพร้อมในการจัดหาและน าส่งพัสดุได้ตรงตาม ความต้องการ               
ของผู้ซื้อ มีความซื่อสัตย์และมีฐานะการเงินมั่นคง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ               
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด จากการ
ด าเนินการรวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ก าหนดในส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์                   
ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

 

 

 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 282 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,352,219.87 บาท วงเงินตามสัญญา 
7,202,667.87 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 2,149,552.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.98                   
แบ่งตามวิธีการจัดการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 272 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,865,439.87 บาท วงเงินตามสัญญา  
2,865,439.87 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 0.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 10 โครงการ วงเงินงบประมาณ 6,486,780.00 บาท 
วงเงินตามสัญญา 4,337,228.00 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 2,149,552.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 
33.14 

  
ตารางท่ี ๑ แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ 
282 272 10 

 
 

 
 

จากแผนภูมิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 282 โครงการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 272 โครงการวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 โครงการ 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์



ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
จ านวนเงิน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 

9,352,219.87 2,865,439.87 6,486,780.00 
 
 

 
 

จากแผนภูมิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินรวมทั้งสิ้น 9,352,219.87 บาท  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินรวม 2,865,439.87 บาท  คิดเป็น 30.64 % ของวงเงินงบประมาณ และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินรวม 6,486,780.00 บาท  คิดเป็น 69.36 % ของวงเงินงบประมาณ  
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลแล้วพบว่า มีความเสี่ยงส าคัญที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน โดยพิจารณาว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีโอกาสเกิดปัจจัยเสี่ยงและมีผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน             
จากปัจจัยเสียงดังกล่าว เช่น 

-  ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการ และรายละเอียดประกอบแบบ                
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีการประสานงานเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

-  การค านวณราคากลาง มีรายละเอียดมากต้องด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ภายใต้
ระยะเวลาที่จ ากัด ซึ่งหากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ทัน จะส่งผลให้งบประมาณพับไป 

-  การจัดซื้อจัดจ้างในบางเรื่อง เป็นเรื่องเร่งด่วนและมีระยะเวลาในการด าเนินการจ ากัด           
ต้องเร่งรีบในการด าเนินการเพื่อให้ทันก าหนดเวลา ท าให้เกิดความเสี่ยง ความบกพร่องผิดพลาดได้ง่าย 

 
 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์



การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ            
จัดจ้างมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

-  การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุล่าช้า ท าให้ไม่สามารถใช้พัสดุ                       
ได้ตรงตามระยะเวลาที่ต้องการ เช่น การตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งมีรายละเอียด
คุณลักษณะ หรือเทคนิคเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่งผลให้ระยะเวลาการด าเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามแผน 

-  ราคากลางที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องด าเนินการจัดจ้างภายใน ๓๐ วัน หากไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือมีการยกเลิกประกวดราคา ท าให้ต้องด าเนินการจัดท าราคากลางใหม่ ส่งผลให้การด าเนินการล่าช้า             
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ทัน 

-  คณะกรรมการก าหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ  เมื่อได้รับค าสั่งแต่งตั้งแล้ว
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน ส่งผลให้ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปตามล าดับ ไม่เป็นไปตามแผน              
ที่วางไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เร่งรัดติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่กระทบต่อการบริหารงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ               
และแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการในการจัดท าโครงการแผนงานงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนที่ก าหนดไว้ 
 

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง           
ที่อาจส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นั้น จึงขอเสนอแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖4 ดังต่อไปนี้  

๑. ควรจัดท าราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ประกอบ
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๗๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕. ๓/ว ๒๐๖ ลงวันที่  9 พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

๒. ควรก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือรายละเอียดข้อก าหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
 
 
 
 



๓. บริหารจัดการความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรเพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้
ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

๔. ควรจัดสรร และอนุมัติเงินประจ างวด ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย 

 


