
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

…………………………………………………………  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นเครื่องหมำยแสดงถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ้ำงของหน่วยงำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร และเพ่ือให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment :  ITA) ที่ก ำหนดให้มีกำรวิ เครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปี 
ที่ ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของหน่วยงำน 
ในปีถัดไปให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น  โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้
ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปัญหำ อุปสรรคของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนว
ทำงกำรปรับปรุงพัฒนำ รำยละเอียด ดังนี้ 
  
1. สรุปผลการการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563  
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ 
ปี 62 – 63 
เพิ่ม/ลด ร้อย

ละ (%) 

จ านวน/ 
โครงการ/ เรื่อง 

(ครั้ง) 

คิดเป็น ร้อยละ 
(%) 

จ านวน/ 
โครงการ/ 
เรื่อง (ครั้ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

ประกำศเชิญชวนทั่วไป - - - - - 
วิธีคัดเลือก - - - - - 
เฉพำะเจำะจง 468 100 573 100 +18.33 
 
   กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำร พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน  573  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนโครงกำร/เรื่องทั้งหมด  
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน  105  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 18.33  
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่วนต่าง 

 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วิธีคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 

e-bidding e-market 
75,456,384.45 - - 32,263,622.02 93,487.00 

ร้อยละ 69.99 - - 29.92 0.09 
 
   จำกตำรำงร้อยละของงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีจ ำนวน   107,813,493.47 บำท พบว่ำ
งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป e-bidding มีจ ำนวน 75,456,384.45 บำท 
และวิธี เฉพำะเจำะจง มีจ ำนวน  32,263,622.02  บำท งบประมำณที่เป็นส่วนต่ำงซึ่งประหยัดงบของทำงรำชกำร
ได้มีจ ำนวน  93,487.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจ ำนวนเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  
2. ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ 
   ผลกำรด ำ เนินงำนจัดซื้ อจัดจ้ ำ ง  จ ำนวน   573  โครงกำร  จ ำนวนงบประมำณทั้ งสิ้ น  
107,813,493.47 บำท  สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสร็จสิ้น  100%  โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 93,487.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.09 
 
3. ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
   จำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 
ไดม้ีกำรรวบรวมสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนในครั้งนี้  ทั้งปัญหำที่เกิดจำกภำยใน 
และภำยนอกของหน่วยงำน  รำยละเอียด ดังนี้ 
   1. สถำนศึกษำในสังกัดขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ซึ่งจ ำเป็นต่อ
กำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะ 
   2. หน่วยงำนจะมีเจ้ำหน้ำที่พัสดุไม่เพียงพอต่อปริมำณงำนภำยในหน่วยงำน 
   3. กำรประกำศใช้กฎหมำยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุจะต้องมีองค์ควำมรู้ในกำรใช้ กฎ ระเบียบฯ และสัญญำต่ำง ๆ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ที่ถูกต้อง และแม่นย ำ 
   4. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เร่งด่วนที่เกิดจำกกำรอนุมัติเงินประจ ำงวดจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
   5. กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุบำงรำยกำรไม่ชัดเจน ซึ่งอำจส่งผลให้เกิด
ควำมล่ำช้ำ 
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4. แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
   1. สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยมำปฏิบัติด้ำนพัสดุ เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
กระบวนงำนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2. จัดอบรมสัมมนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่งำนพัสดุของหน่วยงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ตลอดจนกฎหมำย ระเบียบ และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ด้ำนพัสดุมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่ำ และประหยัดงบประมำณของทำงรำชกำร 
 
    ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 


