


 รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย        
ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานพัสดุ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเปน          
ไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐท่ีไดกําหนดใหสวนราชการนําผลการวิเคราะห         
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตรวจสอบได และมีความคุมคากอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะหผล         
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ
ท่ีดําเนินการโดยงานพัสดุ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2  โดยจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการรายงานวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง  ประกอบดวย ผลการวิเคราะห         
เชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง  แนวทางปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ตามรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเว็บไซต  http://finance.obec.go.th                

ณ  สิ้นไตรมาสท่ี 4 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีผลการเบิกจาย ดังนี ้

 

ท่ี รายการ งบประมาณท่ี
ไดรับ 

(ลานบาท) 

PO 
(ลาน
บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 

(ลานบาท) 

รอยละเบิกจาย
ตอวงเงินจัดสรร 

1 รายจายงบประจํา 
 - งบดําเนินงาน 
 - งบอุดหนุน 

 
54.65 
100.88 

 
 0 
0 

 
50.55 
100.88 

 
92.51% 
99.99% 

 รวมรายจายงบประจํา 155.53 0 151.43 96.25% 

2 รายจายงบลงทุน 38.65 19.92 18.54 47.96% 

 ภาพรวมผลการเบิกจาย
ท้ังส้ิน 

194.18 19.92 169.97 72.11% 

 

http://finance.obec.go.th/


 รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         
ดังแสดงในรูปแผนภูมิแทงเปรียบเทียบเปาหมายและผลการเบิกจาย 
 

 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลกําหนดคาเปาหมายการเบิกจายรวมทุกงบรายจายรอยละ         
96  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เบิกจายภาพรวมคิดเปนรอยละ 72.11 ต่ํากวา          
คาเปาหมายรวมรอยละ 23.89  รายจายประจําคาเปาหมายรอยละ 98.36  ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ 96.25      
ต่ํากวาคาเปาหมายรอยละ 2.11  เนื่องจากเปนเงินเหลือจายท่ีสามารถประหยัดได และสําหรับรายจายลงทุน
คาเปาหมายรอยละ 88 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ  47.96 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 40.04 เนื่องจาก              
งบลงทุนอยูในรูปของ PO รอยละ 51.55   
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การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2561 
  
 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป พ.ศ. 2561 ไดรวบรวมและวิเคราะหผล            
การจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 วิเคราะหภาพรวมผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางทุกประเภทการจัดซ้ือจัดจาง                 

จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วิธีการจัดหา จํานวน 

โครงการ 
ผลการจัดหา  ประหยดั 

รอยละ 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
จัดสรร 

งบประมาณตาม
สัญญา 

ยังไมผูกพัน งบประมาณ
คงเหลือ 

งานจัดซ้ือ 
1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

       

  1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(e-Market) 0       -           - - - -  
  1.2 วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส         
(e-bidding) 

3 4,692,700.00 3,788,285.00 757,000.00 147,415.00 3.14 ยังไมผูกพันอยู
ระหวาง
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณ 

  1.3 วธิีสอบราคา 0       -          - - - 0  
รวมงานจัดซ้ือดวยวิธปีระกาศเชญิชวนทั่วไป 3 4,692,700.00 3,788,285.00 757,000.00 147,415.00 3.14  

2. วิธีคัดเลือก 0  -          - - - 0  

3. วิธีเฉพาะเจาะจง        
  3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหนึ่งแสนบาท 118 1,410,916.24 1,410,916.24 - - 0  
  3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหนึ่งแสนบาท 1 495,000.00 491,500.00 - 3,500.00 0.71  
รวมงานจัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 119 1,905,916.24 1,902,416.24 - 3,500.00 0.18  
4. วิธีประกวดราคาดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส   (e-Auction) 

0        -           - - - 0  

รวมงานจัดซ้ือ 122 6,598,616.24 5,690,701.24 757,000.00 150,915.00 2.29  

งานจัดจาง 
1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

       

  1.1วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(e-Market) 0 - - - - 0  
  1.2 วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส(e-
bidding) 

0 - - - - 0  

  1.3 วธิีสอบราคา 0 - - - - 0  
รวมงานจัดจางดวยวิธปีระกาศเชญิชวน
ทั่วไป 

0 - - - - 0  

2. วิธีคัดเลือก 0 - - - - 0  
3. วิธีเฉพาะเจาะจง        
  3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหนึ่งแสนบาท 186 5,346,939.00 4,448,713.20  898,225.80 16.80  
  3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหนึ่งแสนบาท 16 2,541,605.00 2,541,605.00  - 0  
รวมงานจัดจางวธิีเฉพาะเจาะจง 202 7,888,544.00 6,990,318.20 

 
 898,225.80 11.39  

4. วิธีประกวดราคาดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

0 - - - - 0  

รวมงานจัดจาง 202 7,888,544.00 6,990,318.20  898,225.80 11.39  

รวมงานจัดและซ้ือจัดจาง 324 14,487,160.24 12,681,019.44 757,000.00 1,049,140.80 7.24  



ตารางท่ี 2  แสดงรอยละจํานวนโครงการจําแนกตามวิธกีารจัดซ้ือจัดจาง ประจําป พ.ศ. 2561 
 

จํานวน
โครงการ
(รวม) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธี

คัดเลือก 
เฉพาะเจาะจง e-

Auction 
e-

Market 
e-

bidding 
สอบ
ราคา 

 ไมเกินหนึ่งแสน
บาท 

เกินหนึ่งแสน
บาท 

324 0 3 0 0 304 17 0 

รอยละ 0.00 0.92 0.00 0.00 93.83 5.25 0 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางรวมท้ังสิ้น 324 โครงการ  วิธีท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง 321 โครงการ 
คิดเปนรอยละ  99.08  รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  (e-bidding) จํานวน 3 โครงการ คิดเปน         
รอยละ 0.92  วิธีการคัดเลือก และวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) ไมมี          
การดําเนินการ  คิดเปนรอยละ 0.00 
 
ตารางท่ี 3  แสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธี

คัดเลือก 
เฉพาะเจาะจง e-

Auction 
e-

Market 
e-bidding สอบ

ราคา 
 ไมเกินหนึ่ง

แสนบาท 
เกินหนึ่งแสน

บาท 
14,487,160.24 0 4,692,700.00 0 0 6,757,855.24 3,036,605.00 0 

รอยละ 0.00 32.39 0.00 0.00 46.65 20.96 0 

 
แผนภูมิวงกลมแสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

e-Market 
0% 

e-bidding 
32.39% 

สอบราคา 
0% 

คัดเลือก 
0% 

เฉพาะเจาะจงไมเกินแสน 
46.65% 

เฉพาะเจาะจงเกินแสน 
20.96% 

ร้อยละงบประมาณจาํแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 

e-Market e-bidding สอบราคา คัดเลือก เฉพาะเจาะจงไม่เกินแสน เฉพาะเจาะจงเกินแสน 



 ในปงบประมาณ พ.ศ.  2561  งบประมาณภาพรวมท่ีใช ในการจัด ซ้ือจัดจ าง จํานวนเ งิน      
14,487,160.24 บาท พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน 9,794,460.24 บาท คิด
เปนรอยละ 67.61 (วิธีเฉพาะเจาะจง เกินหนึ่งแสนบาท คิดเปนรอยละ 20.96 และไมเกินหนึ่งแสนบาท คิด
เปนรอยละ 46.65) รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จากวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding 
จํานวน 4,692,700.00 บาท คิดเปนรอยละ 32.39 ตามลําดับ  

 สําหรับการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชดําเนินการมากท่ีสุด เนื่องจาก 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดใหการ
ซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาไมถึง 500,000 บาท ประกอบกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติการจัดซ้ือ
จัดจางมีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท ทําใหผลการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนวิธีท่ีดําเนินการมาก
ท่ีสุด   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดใหความสําคัญดานการจัดซ้ือจัดจางท่ี
เปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขัน ซ่ึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีไดดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย     
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และงบประมาณท่ีใชในการจัดหา ประจําปงบประมาณ                 
              พ.ศ. 2560 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน
(โครงการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
(โครงการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1.วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป     
  1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) 0 - 0  - 
  1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-
bidding) 

1 7,702,400.00 3 4,692,700.00 

  1.3 วิธีสอบราคา 1 1,197,200.00 0 - 
รวมวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป     
2 วิธีการคัดเลือก 0 - 0 - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง     
  3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหนึ่งแสนบาท 112 3,390,138.65 304 6,757,855.24 
  3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหนึ่งแสนบาท 13 1,744,800.00 17 3,036,605.00 
รวมวิธีเฉพาะเจาะจง     
4. วิธีประกวดราคาดวยวธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   (e-Auction) 

0 - 0 - 

รวมทั้งสิ้น 125 14,034,938.65 324 14,487,160.24 

 จากตาราง พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 452,221.59  บาท พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางสูงสุด คือวิธีการเฉพาะเจาะจง 
 



ปญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง 
 
 1. ดานการจัดซ้ือครุภัณฑ  พบปญหาในกระบวนการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ขอบเขตของงาน  เพ่ือใชในการจัดซ้ือจัดจาง  โดยผูรับผิดชอบโครงการจะเปนผูนําสงรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ  เพ่ือนํามาใชในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงรายการท่ีสงมานั้น 
ไมครบถวนตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
กําหนด 
 2. ดานการจัดจางสิ่งกอสราง  รายการสิ่งกอสรางไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนสิ่งกอสราง      
ปเดียว ซ่ึงมีความพรอมในการจัดทํารูปแบบรายการ สามารถดําเนินการจัดหาผูรับจางไดทันที  เม่ือหนวยงาน
ไดคูสัญญาแลว  ในข้ันตอนการบริหารสัญญา ผูรับจางขาดสภาพคลองทางดานการเงิน  ทําใหการดําเนินการ
ไมเปนไปตามแผนการกอสรางท่ีกําหนดได  จึงสงผลทําใหการสงมอบงานลาชา เกิดคาปรับเม่ือสงงาน       
เกินสัญญา และทําใหผลการเบิกจายไมเปนไปตามท่ีรัฐบาลกําหนดในแตละไตรมาสของปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 
   
 
 

1. สรางความรูความเขาใจในการะบวนการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ        
การกําหนดขอบเขตของงาน (Specification) และการจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ราคากลาง 
และการคํานวณราคารกลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ใหกับ
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู ท่ี
เ ก่ียวของไดเขาใจกระบวนการ  วิธีการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑเพ่ือใหไดพัสดุ ท่ีมีคุณภาพ            
ตรงความตองการใชงานและถูกตองตามหลักกฎหมาย และสามารถดําเนินการจัดหาไดแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

2. งานจางกอสราง ไดดําเนินการประสานการทํางานเชิงบูรณาการรวมกันกับหนวยงานเจาของ
โครงการ  ผูควบคุมงาน  และงานพัสดุ  เพ่ือใหเกิดการบริหารสัญญาอยางตอเนื่อง  โดยมีการติดตามผลการ
ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหทราบถึงปญหา  และสามารถหาแนวทางแกไขไดทันสถานการณ  

 
 
     **************** 

 

ขอเสนอเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง 










































































