
รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใน  
กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ สมประโยชน์ต่อภำครัฐ 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ ำนวนครั้งในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เฉพำะเจำะจง e-bidding คัดเลือก 

63 55 5 3 
(ร้อยละ 100) (ร้อยละ 87.30) (ร้อยละ 7.94) (ร้อยละ 4.76) 

 
จำกตำรำงข้ำงต้นพบว่ำ  วิธีกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรมำกที่สุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 55 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.30  วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.94 
และวิธีคัดเลือก จ ำนวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิธีเฉพำะเจำะจง 87.30% 

วิธี e-bidding 7.94% 

วิธีคัดเลือก 4.76% 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ล ำดับ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ จัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณที่ประหยัดได้ 

จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 
1 วิธีเฉพำะเจำะจง 24,500,600 32.56 23,108,823.19 1,391,776.81 5.68 
2 วิธีประกวดรำคำ 

อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

33,523,700 44.55 32,153,466.60 1,370,233.40 4.09 

3 วิธีคัดเลือก 17,223,600 22.89 16,178,153.00 1,045,447.00 6.07 
รวม 75,247,900 100 71,440,442.79 3,807,457.21 5.06 

 
จำกตำรำงข้ำงต้นพบว่ำ วงเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุด คือ  

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจ ำนวน 33,523,700 บำท คิดเป็นร้อยละ 44.55 รองลงมำ
เป็นวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นเงินจ ำนวน 24,500,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 32.56 และวิธีคัดเลือก เป็นเงินจ ำนวน 
17,223,600 บำท  สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ 3,807,457.21 คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของงบประมำณ
ทั้งหมด  
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วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding วิธีคัดเลือก 

แผนภูมิแสดงงบประมาณ แยกตามวิธจีัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ประหยัดได ้ (หน่วย :  ล้านบาท) 
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การวเิคราะหผ์ลการจดัซื้อจัดจ้าง 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ภำพรวมของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 พบว่ำ 

1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น จ ำนวน 63 ครั้ง 
วิธีกำรในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.30    

1.2 วงเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น เป็นเงินจ ำนวน 75,247,900 บำท โดยเป็นวงเงิน
งบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มำกที่สุด จ ำนวน 
33,523,700 บำท คิดเป็นร้อยละ 44.55 

1.3 จำกผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำมำรถประหยัดงบประมำณ 
โดยมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 3,807,457.21 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของวงเงินงบประมำณที่ใช้ใน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น 

2. ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 มีกำรแก้ไขรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรในบำงโครงกำร/รำยกำร 
เพื่อใหเ้หมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบัน ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผนที่ก ำหนด 

2.2 กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำร เป็นงำนที่ต้องกระท ำเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด 
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินกำร 

2.3 ในกำรก ำหนดขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุเกินกว่ำวงเงินงบประมำณ
ที่ได้รับกำรจัดสรร ส่งผลให้รำคำกลำงสูง ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำงบประมำณเพิ่มเติมเพื่อให้สำมำรถ
จัดซื้อจัดจ้ำงได ้

2.4 เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพัฒนำระเบียบและระบบอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน  
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนอำจหยุดชะงัด ไม่ต่อเนื่อง เกิดควำมไม่คล่องตัว 

3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่ต้องกำรไว้ล่วงหน้ำ โดยก ำหนดให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผนที่ก ำหนด 
 3.2 เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุต้องศึกษำพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ประกำศ หนังสือเวียนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดอย่ำงละเอียด ถี่ถ้วน และเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 


