
 
 

 

 



 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท ารายงานผลการจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงออก
ถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีใช้ไป 

 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม (รายการ) ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 392 392 - 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

11 3 8 

รวมทั้งสิ้น 403 395 8 

                   จากตารางข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 403 ครั้ง พบว่า ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
395 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.01 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 
รายการ  คิดเป็นร้อยละ 1.98 

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

                      ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อ        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีดังต่อไปนี้ 

    1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน
การจัดท าแผนงาน/โครงการอันเกิดจาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของกลุ่มงานผู้ขอซื้อ 

    2. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ต้องจ่ายเงินส่วนตัวทดรองไปก่อน มีการสมยอมหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกัน โดยในกรณีดังกล่าวนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปิดความเสี่ยงโดย
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ต้องจ่ายเงินส่วนตัวทดรองไปก่อน ต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ระเบียบก าหนด 
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 3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

                     ประเด็นปัญหา และข้อจ ากัดท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความลา่ชา้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีดังต่อไปนี้ 

     1. การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
พบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อเกือบจะทุกขั้นตอน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
ทุกรายการ ท าให้การด าเนินการจัดซื้อล่าช้าและเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ เพราะกว่าจะผ่านขั้นตอน
การคัดเลือกครุภัณฑ์ การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ส่งรายการพัสดุที่ขอจัดซื้อมายัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานฯ ต้องมาด าเนินการรวบรวม จัดหมวดหมู่ตามประเภทของครุภัณฑ์ เพื่ อ
น าไปด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                       ในการด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บางรายการต้องด าเนินการจัดซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 ถึง 3 ครั้ง จึงหาผู้ขายได้ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาแต่
คุณสมบัติไม่ผ่านก็มี จนถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา รวมถึงส่งมอบ
พัสดุไม่เป็นไปตามที่เสนอราคาไว้ ต้องมีขบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา 

     2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความ
ช านาญด้านเทคโนโลยี และด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง ต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากหน่วยงานอ่ืนและหน่วยงานในสังกัดที่มี
ความรู้ ความช านาญในด้านเทคโนโลยี และด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง ในการจัดซื้อและจัดจ้างของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้วย 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

ตารางที่ 2 แสดงการสรุปผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประหยัดได้ (ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562) 

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย : บาท) 

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 

19,109,555.94 14,917,209.94 4,192,346.00 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 78.06 ร้อยละ 21.94 

 จากข้อมูลตารางสรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประหยัดได้ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 403 ครั้ง มีการด าเนินการภายใต้  
งบด าเนินงาน จ านวน 389 รายการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกรายการ และภายใต้ งบลงทุน 
จ านวน 14 รายการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 รายการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 
รายการ พบว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวนเงิน 4,192,346.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.94 

 



- 3 - 

 

 5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัดในข้อ 4  สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการ 
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะกระจายอ านาจในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ให้เป็นไปตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้พัสดุที่ทันกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความคุ้มค่าตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งาน และมีราคาที่เหมาะสม  

      2. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
และเป็นภาระงานของบุคลากรทุกคนเพื่อขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีความคุ้มค่า บรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพของส านักงานฯ และเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

                        3. พัฒนาสื่อองค์ความรู้ เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  ครุภัณฑ์
และรายการเอกสารส าหรับกลุ่มงานที่ขอซื้อ/เจ้าของโครงการจัดเตรียมให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ ในการขอจัดซื้อ
จัดจ้าง 

     4. ซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจง ทบทวน กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและอ านาจ หน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 

 6. รายงานวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด 

     6.1 ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของจ านวนกิจกรรมจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562) 

 

จ ำนวนรำยกำร/ครั้ง 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

403 392 11 

คิดเป็นร้อยละ 97.27 2.73 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 403 ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 19, 109,555.94 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 392 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของจ านวนวิธี 
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
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2. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

2.73 ของจ านวนวิธีการจัดซือ้จัดจ้างทั้งหมด 

 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจ านวนโครงการที่จัดซื้อ 
จัดจ้าง จ านวน 403 ครั้ง พบว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 392 ครั้ง รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 ครั้ง  

 6.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแลว้เสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562) 

หน่วย : บาท 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 8,909,355.94 8,909,355.94 46.62 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10,200,200.00 6,007,854.00 53.38 

รวมทั้งสิ้น 19,109,555.94 14,917,209.94 100.00 

  

 

 

97.27% 

2.73% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
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                   จากตารางข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีรายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 403 ครั้ง พบว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 19,109,555.94 บาท 
แบ่งเป็นการจัดซื้อโดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

                    - วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,909,355.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  

                    - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 10,200,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.38 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  

 

  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจ านวนโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งสิ้น 403 รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 19,109,555.94 บาท  พบว่า ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 10,200,200.00 บาท รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
8,909,355.94 บาท  

  

 การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1. ควรที่จะกระจายอ านาจในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้พัสดุที่ทันกับ
ความต้องการ มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสม และด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหา
พัสดุ พร้อมให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและชี้แจงอ านาจ หน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ระเบียบก าหนด 

 

 

๔๖.๖๒% 

๕๓.๓๘% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนเงนิงบประมาณจ าแนกตามวิธีการ
จัดซือ้จัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
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 2. ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบด าเนินงาน 
และงบกลางตามปฏิทินการบริหารงบประมาณประจ าปีทุกโครงการ 

 3. ประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกงบรายจ่ายเป็นประจ า
ทุกเดือน 

      4. แจ้งหนังสือเร่งรัดการด าเนนิการงบลงทุน 
 

 ข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการ 

 1. เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ด าเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างไว้ก่อน โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีความคุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 3. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น  ก็ให้ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่นและหน่วยงานในสังกัด เพื่อลดความเสี่ยง 
 


