รายงานสรุปผลและวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ระหวาง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
-----------------------------------สำนักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดจัดทำรายงานสรุป
และวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ที่ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศบังคับใชตามกฎหมายนับแตวันที่ 24 สิงหาคม 2560
และเพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) เปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวม
การจัดซื้อจัดจา ง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการดำเนินงานในภาพรวม จำนวนทั้งหมด
120 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,380,544.78 บาท (สี่สิบสี่ลานสามแสนแปดหมื่นหารอยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบ
แปดสตางค) คิดเปนรอยละ 98.11 จากวงเงินงบประมาณโดยรวมทุกรายการ 45,233,426.81 บาท (สี่สิบหา
ลานสองแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยยี่สิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) ประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น 852,882.03
บาท (แปดแสนหาหมื่นสองพันแปดรอยแปดสิบสองบาทสามสตางค) คิดเปนรอยละ 1.89
ตารางสรุปการดำเนินงานจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนที่มี
วงเงินงบประมาณ
จำนวนเงิน
วิธีการ
การจัดซื้อจัดจาง
/ราคากลาง
ที่มีการจัดซื้อจัดจาง
ลำดับ
จัดซื้อจัดจาง
จำนวน รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ
1 เฉพาะเจาะจง
108
90.00 22,158,210.21 48.99 21,899,016.87 49.34
2 คัดเลือก
11
9.17
21,430,216.6 47.38 20,881,877.91 47.05
3 ประกาศเชิญชวน
1
0.83
1,645,000 3.64
1,599,650.00 3.60
รวม
120
100.00 45,233,426.81
44,380,544.78
จำนวนเงินที่มีการจัดซื้อจัดจาง คิดเปนรอยละของวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมด
98.11
จากตารางสรุปไดดังนี้
1. จัด ซื้อ จัดจ างดวยวิธี ป ระกาศเชิญ ชวน จำนวน 1 รายการ คิ ดเป น รอยละ 0.83 (ของจำนวน
รายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,599,650.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.60 (ของจำนวนเงินการ
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด)
1

2. จัดซื้อจัดจางดวยวิธีคัดเลือก จำนวน 11 รายการ คิดเปนรอยละ 9.17 (ของจำนวนรายการจัดซื้อ
จัดจางทั้ งหมด) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,881,877.91บาท คิดเปนรอยละ 47.05 (ของจำนวนเงินการจัดซื้อจัด
จางทั้งหมด)
3. จัด ซื้อจั ดจางดวยวิ ธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 108 รายการ คิดเป นรอยละ 90.00 (ของจำนวน
รายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,899,016.87 บาท คิดเปนรอยละ 49.34 (ของจำนวนเงิน
ที่มีการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด)
ตารางแสดงรายการและจำนวนเงินที่ใชจริงจำแนกตามวิธีการ หนวยงานตนเรื่อง และงบประมาณ
จำนวนที่มี
จำนวนเงิน
วงเงินงบประมาณ/
การจัดซื้อจัดจาง
ที่มีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการ/หนวยงานตนเรื่อง
ราคากลาง
จำนวน
รอยละ
จำนวน (บาท)
รอยละ
เฉพาะเจาะจง
108
90.00
22,158,210.21
21,899,016.87 49.34
ภทส.
40
33.33
9,539,169.23
9,459,510.23 21.31
ภสส.
6
5.00
2,133,110.00
2,088,110.00 4.71
ภอก.
62
51.67
10,485,930.98
10,351,396.64 23.32
คัดเลือก
11
9.17
21,430,216.60
20,881,877.91 47.05
ภทส.
4
3.33
10,594,716.60
10,432,957.91 23.51
ภนย.
1
0.83
200,000.00
177,620.00 0.40
ภวจ.
1
0.83
500,000.00
400,000.00 0.90
ภสส.
4
3.33
9,135,500.00
8,878,100.00 20.00
สนย.
1
0.83
1,000,000.00
993,200.00 2.24
ประกาศเชิญชวน
1
0.83
1,645,000.00
1,599,650.00 3.60
ภทส.
1
0.83
1,645,000.00
1,599,650.00 3.60
รวม
120
45,233,426.81
44,380,544.78 98.11
ตารางแสดงรายการและจำนวนเงินที่ใชจริงจำแนกตามหนวยงานตนเรื่อง วิธีการ และงบประมาณ
จำนวนที่มี
จำนวนเงิน
หนวยงาน
วงเงินงบประมาณ/
การจัดซื้อจัดจาง
ที่มีการจัดซื้อจัดจาง
ลำดับ
ตนเรื่อง
ราคากลาง
จำนวน รอยละ
จำนวน (บาท)
รอยละ
1 ภทส.
45
37.50
21,778,885.83
21,492,118.14 98.68
เฉพาะเจาะจง
40
33.33
9,539,169.23
9,459,510.23
99.16
คัดเลือก
4
3.33
10,594,716.60
10,432,957.91
98.47
ประกาศเชิญชวน
1
0.83
1,645,000.00
1,599,650.00
97.24
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ลำดับ
2
3
4

5
6

หนวยงาน
ตนเรื่อง
ภนย.
คัดเลือก
ภวจ.
คัดเลือก
ภสส.
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
ภอก.
เฉพาะเจาะจง
สนย.
คัดเลือก
รวม

จำนวนที่มี
การจัดซื้อจัดจาง
จำนวน รอยละ
1
0.93
1
0.83
1
0.83
1
0.83
10
8.33
6
5.00
4
3.33
62
51.67
62
51.67
1
0.83
1
0.83
120

วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
200,000.00
200,000.00
500,000.00
500,000.00
11,268,610.00
2,133,110.00
9,135,500.00
10,485,930.98
10,485,930.98
1,000,000.00
1,000,000.00
45,233,426.81

จำนวนเงิน
ที่มีการจัดซื้อจัดจาง
จำนวน (บาท)
รอยละ
177,620.00 88.81
177,620.00
88.81
400,000.00 80.00
400,000.00
80.00
10,966,210.00 97.32
2,088,110.00
97.89
8,878,100.00
97.18
10,351,396.64 98.72
10,351,396.64
98.72
993,200.00 99.32
993,200.00
99.32
44,380,544.78 98.11

จากตารางสรุปการดำเนินงานจำแนกตามภารกิจ/ตนเรื่อง และงบประมาณ ขางตน พบวา ภารกิจที่
ใชจายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางเรียงลำดับจากมากไปหานอย จำนวน 3 ลำดับแรก มีดังนี้
1. ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) มีรายการจัดซื้อจัดจาง รวม 45 รายการ และ
ใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 21,492,118.14 บาท
1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 40 รายการ คิดเปนรอยละ 33.33 ของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจาง
ทั้งหมด และใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 9,459,510.23 บาท คิดเปนรอยละ 99.16 ของ
จำนวนวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจางเปนการบำรุงรักษาระบบและจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน
1.2 วิธีคัดเลือก จำนวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 3.33 ของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
และใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 10,432,957.91 บาท คิดเปนรอยละ 98.47 ของจำนวน
วงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อ จัดจา งเปนการสนับ สนุนดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารของ
สำนักงาน
1.3 วิธีประกาศเชิญชวน จำนวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 0.83 ของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจาง
ทั้งหมด และใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 1,599,650.00 บาท คิดเปนรอยละ 97.24 ของ
จำนวนวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจางเปนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อสนับสนุน ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน
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2. ภารกิ จ สง เสริ มและพั ฒ นาสั ม พั น ธ (ภสส.) มีรายการจั ด ซื้อ จั ดจ า ง รวม 10 รายการ และใช
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 10,966,210.00 บาท
2.1 วิธีคัดเลือก จำนวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 3.33 ของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
และใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 8,878,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 97.18 ของจำนวน
วงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจางเปนการจางผลิตสิ่งพิมพและจางสื่อประชาสัมพันธและหนังสือพิมพ
รวมทั้งจางดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำป
2.2 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ คิดเปนรอยละ 5.00 ของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจาง
ทั้งหมด และใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 2,088,110.00 บาท คิดเปนรอยละ 97.89 ของ
จำนวนวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจางเปนการจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและหนังสือพิมพ
3. ภารกิจอำนวยการ (ภอก.) มีรายการจัดซื้อจัดจาง รวม 62 รายการ และใชงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 10,351,396.6400 บาท
3.1 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 62 รายการ คิดเปนรอยละ 51.67 ของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจาง
ทั้งหมด และใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จำนวนทั้งสิ้น 10,351,396.64 บาท คิดเปนรอยละ 98.72 ของ
จำนวนวงเงินงบประมาณ ซึ่งเปนรายการที่มีการซื้อหรือจางทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน
ตารางแสดงจำนวนเงินที่ประหยัดไดจากวงเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง
จำนวนเงินซื้อ/จาง
ประหยัดงบประมาณ
ลำดับ
วิธีการ
จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ
1 ประกาศเชิญชวน
1,645,000.00 3.64
1,599,650.00 3.60
45,350.00 0.10
2 คัดเลือก
21,430,216.60 47.38 20,881,877.91 47.05
548,338.69 1.21
3 เฉพาะเจาะจง
22,158,210.21 48.99 21,899,016.87 49.34
259,193.34 0.57
รวม
45,233,426.81 100.00 44,380,544.78 100.00
852,882.03 1.89
ตารางแสดงจำนวนเงินที่ประหยัดไดจากวงเงินงบประมาณ จำแนกตามหนวยงานตนเรื่อง
หนวยงาน การจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ/ จำนวนเงินซื้อ/จาง งบประมาณที่ประหยัดได
ลำดับ
ตนเรื่อง จำนวน รอยละ ราคากลาง (บาท)
(บาท)
จำนวน (บาท) รอยละ
1 ภทส.
45
37.50
21,778,885.83
21,492,118.14
286,767.69 1.32
2 ภอก.
62
51.67
10,485,930.98
10,351,396.64
134,534.34 1.28
3 ภสส.
10
8.33
11,268,610.00
10,966,210.00
302,400.00 2.68
4 ภนย.
1
0.83
200,000.00
177,620.00
22,380.00 11.19
5 ภวจ.
1
0.83
500,000.00
400,000.00
100,000.00 20.00
6 สนย.
1
0.83
1,000,000.00
993,200.00
6,800.00 0.68
รวม
120 100.00
45,233,426.81
44,380,544.78
852,882.03 1.89
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การจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถประหยัดงบประมาณได 852,882.03 บาท คิด
เป น ร อยละ 1.89 โดยมี รายการจั ด ซื้ อ จั ด จา งของภารกิ จ ส ง เสริม และพั ฒ นาสั ม พั น ธ (ภสส.) ประหยั ด
งบประมาณไดจำนวนเงินสูงสุด 302,400.00 บาท รองลงมา คือ รายการจัดซื้อจัดจางของภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) ประหยัดงบประมาณไดจำนวนเงินสูงสุด 286,767.69 บาท
2. การวิเคราะหความเสี่ยง
จากการวิเคราะหความเสี่ยงในสวนของวิธีการจัดซื้อจัดจางทุกวิธี ไดแก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก
และวิธีประกาศเชิญชวน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด านตางๆ 5 ดาน ได แก
ดานโครงสราง ระบบงาน บุคลากร ทรัพยสิน และงบประมาณ พบวา
1) ดานบุคลากรเปนดานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง แตเปนความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมได
2) ดานโครงสราง ระบบงาน ทรัพยสิน และงบประมาณ ไมมีความเสี่ยง เนื่องจากเหตุปจจัย ดังนี้
(1) ดานโครงสราง มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีครบตามโครงสราง
(2) ดานระบบงาน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนทั้ง
เอกสารที่เปนกระดาษ ขอมูลที่บันทึกผานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส และขอมูลที่บันทึกผานระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
(3) ดานบุคลากร มีการกำหนดตัวบงชี้ในการปฏิบัติงานและมอบหมายหนาที่ใหผูปฏิบัติงานอยาง
เปนทางการ อีกทั้งหัวหนาผูกำกับดูแลไดใหความรูใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และมีการ
ติดตามงานอยูตลอดเวลาตามลำดับบังคับบัญชา
(4) ด า นทรั พ ย สิ น มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพี ย งพอต อ การใช ง าน เช น
คอมพิวเตอร ระบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
(5) ด านงบประมาณ สำนักงานไดรับ การจัดสรรงบประมาณครบถวนทุกรายการ โดยไดจัด ทำ
แผนปฏิบัติการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและงบตั้งเพิ่ม
3. ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด
1) หนวยงานตนเรื่อง/ผูรับผิดชอบหลักยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุของสำนักงาน และ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง กระบวนการและระยะเวลาในภาพรวมทั้งหมด
2) การจัดทำขอกำหนด การกำหนดงวดงานและงวดเงินไมสอดคลองกับรายละเอียดขอบเขตของ
การดำเนินงาน
3) การบริหารสัญญาจางไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผูรับจางสงมอบงานลาชา
4) รายการจัดซื้อจัดจางในไตรมาสแรกมีปริมาณคอนขางมาก เปนการจัดซื้อจัดจางตอเนื่องระหวาง
ปที่มีผลตองเริ่มดำเนินงานในวันที่ 1 ตุลาคม ของปงบประมาณ ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นและทันตอการใช
งาน
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4. แนวทางการแกไข
1) จัด กิ จ กรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรูแ ละสง เสริมความรูแ ละสรา งความเข าใจในการปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ
2) จัดกิจกรรมสงเสริมโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการจัดทำขอกำหนดและขอบเขตของงานให
ละเอียดรอบคอบ มีความรัดกุมในการสงมอบงาน ครอบคลุมกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่กำหนด กำหนดงวด
งานและงวดเงินใหสอดคลองกับรายละเอียดขอบเขตของการดำเนินงาน
3) ติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจางอยางสม่ำเสมอ
4) ใหความสำคัญกับการทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจาง สงเสริมใหมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัด
จางแบบมีสวนรวม รวมทั้ง นำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของปที่ผานมา มาทบทวนและประกอบการ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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