
 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผล 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปงีบประมาณ 2562 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

1. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามจ านวนโครงการโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามจ านวนงบประมาณโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2562 
จ านวนครั้ง จ านวนเงินตาม

สัญญา 
ร้อยละของ

จ านวนโครงการ 
ร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 152 2,513,454.72 99.35 75.42 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
e-bidding 

0 0 0.00 0.00 

วิธีคัดเลือก 1 819,245.40 0.65 24.58 

รวมทั้งสิ้น 153 3,332,700.12 100.00 100.00 

 

 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น เป็นการด าเนินงานภายใต้ 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- กฎกระทรวง 
- หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นการด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ใช้เอกสารท่ีจัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 



2. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามจ านวนโครงการโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

   หน่วย : ราชการ 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 
153 152 0 1 

ร้อยละ 99.35 0 0.65 

 

 

  

 

 

 

 พิจารณาตามจ านวนโครงการโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธี
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด จ านวน 152 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.35 รองลงมาวิธีคัดเลือก จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.65 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) จ านวน 0 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0 

99.35%

0.65%

จ านวนโครงการ

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
e-bidding

วิธีคัดเลือก



3. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามจ านวนงบประมาณโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

หน่วย : ราชการ 

จ านวนเงิน 
ตามโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

3,332,700.12 2,513,454.72 0 819,245.40 

ร้อยละ 75.42 0 24.58 

 

 

 

 

 
 

 

พิจารณาตามจ านวนงบประมาณโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้าง    
วิธีเฉพาะเจาะจง มากท่ีสุด จ านวน 2,513,454.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.42 รองลงมาวิธีคัดเลือก จ านวน 
819,245.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.58 และวิธีประกวดราคาอิ เ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :            
e-bidding) จ านวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 

75.42%

0%

24.58%

จ านวนเงินตามโครงการ

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
e-bidding

วิธีคัดเลือก

23.14 



ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) มีความขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เสถียรของระบบ
และความไม่ชัดเจนของแนวปฏิบัติ ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานล่าช้า 

2. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติหรือข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุท่ีเปล่ียนแปลงไปภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท าให้เ จ้าหน้าท่ีต้องศึกษา
เรียนรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมกัน ท าให้เกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน เกิดข้อผิดพลาด
บ่อยครั้ง 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านพัสดุของสถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้ต้องศึกษา
เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุใหม่ ซึ่งบ้างครั้ง เกิดความผิดพลาดในหารปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจาการส่งเอกสารกลับคืนแก้ไข 

4. การท่ีต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบท่ีภาครัฐก าหนด และใช้เอกสารในการด าเนินการในระบบ
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ท าให้ส้ินเปลืองทรัพยากร (กระดาษ/หมึกพิมพ์) มากกว่าเดิม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าท่ีแลผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาและ
ศึกษาท าความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. หน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศใช้ 

3. ก าหนดแรงจูงใจ/สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี 


