รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงออก
ถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับ
งบประมาณที่ใช้ไป
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม (รายการ)

วิธีเฉพาะเจาะจง

ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดาเนินการ

382

382

-

วิธีคัดเลือก

2

-

2

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

9

2

7

393

384

9

รวมทั้งสิ้น

จากตารางข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 393 ครั้ง พบว่า สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 384 รายการ คิดเป็นร้ อยละ 97.71 และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แต่ไม่ได้เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.29
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเด็นการจั ดซื้อจัดจ้ างที่อาจมีความเสี่ ยงต่อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีดังต่อไปนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอน
การจัดทาแผนงาน/โครงการอันเกิดจาการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของกลุ่มงานผู้ขอซื้อ
2. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ต้องจ่ายเงินส่วนตัวทดรองไปก่อน มีการสมยอมหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกัน โดยในกรณีดังกล่ าวนี้ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปิดความเสี่ ยงโดย
กาหนดให้การจั ดซื้อจั ดจ้างกรณีที่ต้องจ่ายเงินส่ วนตัวทดรองไปก่อน ต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ระเบียบกาหนด

-23. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
ประเด็นปัญหา และข้อจากัดที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีดังต่อไปนี้
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ล่าช้าและเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
พบปั ญ หาในกระบวนการจั ด ซื้ อ เกื อ บจะทุ ก ขั้ น ตอน เนื่ อ งจากในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
ทุกรายการ ทาให้การดาเนินการจัดซื้อล่าช้าและเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ เพราะกว่าจะผ่านขั้นตอน
การคัดเลือกครุภัณฑ์ การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ส่งรายการพัสดุที่ขอจัดซื้อมายัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานฯ ต้องมาดาเนินการรวบรวม จัดหมวดหมู่ตามประเภทของครุภัณฑ์ เพื่อ
นาไปดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในการดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บางรายการต้องดาเนินการจัดซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถึง 2 ครั้ง จึงหาผู้ขายได้ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาแต่
คุณสมบัติไม่ผ่านก็มี จนถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ขาดความพร้อมของกรรมการ การเดินทาง ระยะทาง พาหนะ
ที่ต้องใช้ในการดาเนินงาน รวมไปถึงผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามที่เสนอ
ราคาไว้ ต้องมีขบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และคณะกรรมการฯ ต้องไปตรวจรับพัสดุอีกครั้ง
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความ
ชานาญด้านเทคโนโลยี และด้านช่างตามลั กษณะของงานก่อสร้าง ต้องขอความอนุเคราะห์ บุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากหน่วยงานอื่นและหน่วยงานในสังกัดที่มี
ความรู้ ความชานาญในด้านเทคโนโลยี และด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง ในการจัดซื้อและจัดจ้างของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้วย
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ตารางที่ 2 แสดงการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประหยัดได้ (ตุลาคม
พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563)
งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ไป

งบประมาณที่ประหยัดได้

21,396,014.57

17,568,748.57

3,827,266.00

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 82.11

ร้อยละ 17.89

-3จากข้อมูลตารางสรุปผลงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประหยัดได้ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 393 ครั้ง มีการดาเนินการภายใต้
งบดาเนินงาน จานวน 378 รายการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกรายการ และภายใต้ งบลงทุน
จานวน 15 รายการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 รายการ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 2 รายการ และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 รายการ พบว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจานวนเงิน 3,827,266.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 17.89
5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัดในข้อ 4 สามารถนามากาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะกระจายอานาจในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้เป็นไปตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้พัสดุที่ทันกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความคุ้มค่าตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งาน และมีราคาที่เหมาะสม
2. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
และเป็นภาระงานของบุคลากรทุกคนเพื่อขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีความคุ้มค่า บรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพของสานักงานฯ และเพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. พัฒนาสื่อองค์ความรู้ เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์
และรายการเอกสารสาหรับกลุ่มงานที่ขอซื้อ/เจ้าของโครงการจัดเตรียมให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ ในการขอจัดซื้อ
จัดจ้าง
4. ซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจง ทบทวน กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและอานาจ หน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด
6. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด
6.1 ร้อยละของจานวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 3 แสดงร้ อยละของจ านวนกิจกรรมจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563)
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวนรำยกำร/ครั้ง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

393

382

2

9

คิดเป็นร้อยละ

97.20

0.51

2.29

-4ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนทั้งสิ้น 393 ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 21, 396,014.57 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 382 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.20 ของจานวนวิธี
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
2. การจัดซื้อจัดจ้างวิธี คัดเลือก จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของจานวนวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด
3. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของ
จานวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้งจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๗.๒๐%

๐.๕๑%
๒.๒๙%

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคดั เลือก
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากจานวนโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้าง จานวน 393 ครั้ง พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 382 ครั้ง รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 ครั้ง
และวิธีคัดเลือก จานวน 2 ครั้ง
6.2 ร้อยละของจานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563)
หน่วย : บาท
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ไป

คิดเป็นร้อยละ

7,769,034.57

7,769,034.57

44.22

285,600.00

191,000.00

1.09

13,341,380.00

9,608,714.00

54.69

21,396,014.57

17,568,748.57

100.00

-5จากตารางข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีรายการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 393 ครั้ง พบว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 21,396,014.57 บาท
แบ่งเป็นการจัดซื้อโดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
- วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,769,034.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- วิธีคัดเลือก เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 285,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 13,341,380.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
54.69 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนเงินงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๕๔.๖๙%
๑.๐๙%
๔๔.๒๒%
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคดั เลือก
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากจานวนโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งสิ้น 393 รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 21,396,014.57 บาท พบว่า สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 13,341,380.00 บาท รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
7,769,034.57 บาท และวิธีคัดเลือก เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 285,600.00 บาท

-6การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ควรที่จะกระจายอานาจในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามคาสั่ ง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้พัสดุที่ทันกับ
ความต้องการ มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสม และดาเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหา
พัสดุ พร้อมให้ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและชี้แจงอานาจ หน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ระเบียบกาหนด และสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และตามมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบดาเนินงาน
และงบกลางตามปฏิทินการบริหารงบประมาณประจาปีทุกโครงการ
3. ประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกงบรายจ่ายเป็นประจา
ทุกเดือน
4. แจ้งหนังสือเร่งรัดการดาเนินการงบลงทุน
ข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการ
1. เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ดาเนินการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ดาเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างไว้ก่อน โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีความคุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น ก็ให้ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่นและหน่วยงานในสังกัด เพื่อลดความเสี่ยง

