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รายงานสรุปผลและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
------------------------------------ 

 
งานบริหารทั่วไป ภารกิจอ านวยการ ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์

ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศบังคับใช้ตามกฎหมายนับ
แต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลการด าเนินงานในภาพรวม จ านวนทั้งหมด 
105 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,629,438.32 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบ
แปดบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 93.73 จากวงเงินงบประมาณโดยรวมทุกรายการ 33,745,022.87 
บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น 
2,115,584.55 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
6.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางสรุปการด าเนินงานจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 

(รายการ) 
ร้อยละ 

วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง (บาท) 

จ านวนเงินซื้อ/จ้าง (บาท) 
(ท าสัญญา/ข้อตกลงแล้ว) 

ร้อยละ 

1 คัดเลือก 3 2.86       9,200,000.00              8,627,312.20  27.28 

2 เฉพาะเจาะจง 102 97.14 24,545,022.87            23,002,126.12  72.72 

  รวมทั้งหมด 105       3,745,022.87            31,629,438.32    

  คิดเป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมด 93.73  
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จากตารางสรุปได้ดังนี้ 
1. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 102 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.14 (ของจ านวน

รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,002,126.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.72 (ของจ านวนเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด) 

2. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 (ของจ านวนรายการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,627,312.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.28 (ของจ านวนเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด) 

ตารางแสดงรายการและจ านวนเงินที่ใช้จริงจ าแนกตามภารกิจ/ต้นเรื่อง และงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ 
วิธีการ/ 

ภารกิจ/ต้นเรื่อง 
จ านวน 

(รายการ) 
ร้อยละ 

จ านวนเงินซื้อ/จ้าง (บาท) 
(ท าสัญญา/ข้อตกลงแล้ว) 

ร้อยละ 

 คัดเลือก 3    8,627,312.20  27.28  

1 ภสส. 2 1.90             5,434,600.00  17.18 

2 ภอก. 1 0.95             3,192,712.20  10.09 

 เฉพาะเจาะจง 102              23,002,126.12  72.72  

3 งทม. 1 0.95                153,600.00  0.49 

4 งานวิเทศฯ 2 1.90                169,550.00  0.54 

5 ภทส. 29 27.62            13,526,746.40  42.77 

6 ภนย. 1 0.95                190,000.00  0.60 

7 ภปพ.1 1 0.95                 98,000.00  0.31 

8 ภวจ. 1 0.95                495,000.00  1.56 

9 ภสส. 3 2.86             1,509,768.00  4.77 

10 ภอก. 64 60.95             6,859,461.72  21.69 

  รวม 105 100.00            31,629,438.32 100.00 
 

จากตารางสรุปการด าเนินงานจ าแนกตามภารกิจ/ต้นเรื่อง และงบประมาณ ข้างต้น พบว่า ภารกิจที่
ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนมาก 3 ล าดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) มีรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.62 ของจ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และใช้งบประมาณในการ
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จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 13,526,746.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.77 ของจ านวนวงเงินงบประมาณ รายการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน 

2. ภารกิจอ านวยการ (ภอก.) มีรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 64 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 60.95 ของจ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 
6,859,461.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.69 ของจ านวนวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการซื้อหรือ
จ้างทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 

3. ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) มีรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จ านวน 2 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของจ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน
ทั้งสิ้น 5,434,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.18 ของจ านวนวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการ
ซื้อหรือจ้างสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 

ตารางแสดงจ านวนเงินที่ประหยัดได้จากวงเงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ 
วิธีการ/ 

ภารกิจ/ต้นเรื่อง 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนเงินซื้อ/จ้าง  

(บาท) 
ร้อยละ 

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

 คัดเลือก    9,200,000.00             8,627,312.20  27.28 572,687.80 6.22 

1 ภสส.     5,700,000.00              5,434,600.00  17.18 265,400.00  4.66 

2 ภอก.     3,500,000.00              3,192,712.20  10.09 307,287.80  8.78 

 เฉพาะเจาะจง  24,545,022.87           23,002,126.12  72.72 1,542,896.75 6.29 

3 งทม.       180,000.00                 153,600.00  0.49   26,400.00  14.67 

4 งานวิเทศฯ       200,000.00                 169,550.00  0.54   30,450.00  15.23 

5 ภทส.   14,092,653.00             13,526,746.40  42.77 565,906.60  4.02 

6 ภนย.       200,000.00                 190,000.00  0.60   10,000.00  5.00 

7 ภปพ.1         98,000.00                  98,000.00  0.31             -    0.00 

8 ภวจ.       500,000.00                 495,000.00  1.56     5,000.00  1.00 

9 ภสส.     1,560,368.00              1,509,768.00  4.77   50,600.00  3.24 

10 ภอก.     7,714,001.87              6,859,461.72  21.69 854,540.15  11.08 

  รวม  33,745,022.87           31,629,438.32  100.00 2,115,584.55 6.27 
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การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถประหยัดงบประมาณได้ 2,115,584.55 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.27 โดยมีรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงของภารกิจอ านวยการ (ภอก.) 
ประหยัดงบประมาณได้จ านวนเงินสูงสุด 854,540.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.08 รองลงมา คือ รายการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงของภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) ประหยัดงบประมาณ
ได้จ านวนเงินสูงสุด 565,906.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02 

 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้อจัดจ้าง 
1. ระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างมีความเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ

เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
2. ต้นเรื่อง/ผู้รับผิดชอบหลักยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุของส านักงาน  และระเบียบ

อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้ง กระบวนการและระยะเวลาในภาพรวมทั้งหมด 
3. การจัดท า TOR ที่ไม่สมบูรณ์ การก าหนดงวดงานและงวดเงินที่ไม่สอดคล้องกัน รายละเอียดการ

จัดส่งงานไม่ชัดเจน 
4. การส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนด มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเพ่ิมข้อมูล 

5. ต้นเรื่อง/ผู้รับผิดชอบหลักได้รับมอบหมายงานหรือกิจกรรมนอกเหนือจากแผน และในบางโอกาส
เป็นการด าเนินงานเร่งด่วนเพ่ือสนองนโยบายผู้บริหาร 

6. รายการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณค่อนข้างมาก ประกอบกับการจัดซื้อจัด
จ้างต่อเนื่องระหว่างปีที่มีผลต้องเริ่มด าเนินงานในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นในไตรมาสสุดท้ายเช่นกัน ส่งผลให้การด าเนินงานมีปริมาณมาก 

 
แนวทางการแก้ไข 
1. ส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่าง

สม่ าเสมอ 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีส่วนร่วม และเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 โดย

เทียบเคียงกับแผนปฏิบัติการของส านักงาน 
3. น ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา มาทบทวนและประกอบการจัดท าแผน เพ่ือก าหนด

แนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. จัดท าข้อก าหนดให้ละเอียดรอบคอบ มีความรัดกุมในการส่งมอบงาน ครอบคลุมกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ก าหนดงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องกัน 
5. ติดตามการส่งมอบงานทุกระยะ โดยจัดท าเป็นปฏิทินการติดตามการส่งงาน 
6. ติดตามและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน 

 
 


