
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนครั้งในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

83 72 7 4 
(ร้อยละ 100) (ร้อยละ 86.75) (ร้อยละ 8.43) (ร้อยละ 4.82) 

 
จากตารางข้างต้นพบว่า วิธีการที่ใช้ในการด าเนินการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 72 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 86.75 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.43  
และวิธีคัดเลือก จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีเฉพาะเจาะจง 86.75% 

วิธี e-bidding 8.43% 

วิธีคัดเลือก 4.82% 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ล าดับ 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ประหยัดได้ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,208,256 16.25 8,847,428.32 17.18 360,827.68 3.92 
2 วิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

29,687,240 52.39 28,527,679 55.40 1,159,561 3.91 

3 วิธีคัดเลือก 17,774,000 31.36 14,115,821.11 27.42 3,658,178.89 20.58 
รวม 56,669,496 

 
100 51,490,928.43 

 
100 5,178,567.57 28.41 

 
  จากตารางข้างต้นพบว่า วงเงินงบประมาณที่ ใช้ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด  

คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจ านวน 29,687,240บาท คิดเป็นร้อยละ 52.39 
รองลงมาเป็นวิธีคัดเลือก เป็นเงินจ านวน 17,774,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.36 และวิธีเฉพาะเจาะจง  
เป็นเงินจ านวน 9,208,256บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 5,178,567.57 คิดเป็นร้อยละ 28.41 
ของงบประมาณทัง้หมด 

 

 

16.25 

52.39 

31.36 

17.18 

55.40 

27.42 

3.92 3.91 

20.58 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding วิธีคดัเลือก 

แผนภูมิแสดงงบประมาณ แยกตามวิธีจัดซือ้จัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ จดัซือ้จดัจา้ง ประหยดัได ้

(หน่วย :  ล้านบาท) 
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จ านวน 83 ครั้ง 
วิธีการในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 72 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.75    
วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น เป็นเงินจ านวน 56,669,496 บาท โดยเป็นวงเงินงบประมาณ 
ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มากที่สุด จ านวน 29,687,240 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.39 

1.2 จากผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถประหยัดงบประมาณ 
โดยมีเงินคงเหลือ จ านวน 5,178,567.57บาท คิดเป็นร้อยละ 28.41 ของวงเงินงบประมาณที่ใช้ใน 
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 
2. ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือเปลี่ยนแปลงรายการในบางโครงการ/รายการ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนด 

2.2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ เป็นงานที่ต้องกระท าเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด 
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการ 
3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.1 หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนด 
 3.2 เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่ก าหนดอย่างละเอียด ถี่ถ้วน และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 


