
  
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมี
กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล รวมถึงเกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินรวม 68,241,237.09 บำท ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวน 350 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จและเบิกจ่ำยภำยในปีงบประมำณจ ำนวน 350 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่มีรำยกำรเบิกจ่ำยข้ำม
ปีงบประมำณ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ าแนกจ านวนโครงการและงบประมาณ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ล าดับที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 

1 วิธีเฉพำะเจำะจง 339 96.86 18,402,737.09 26.97 
2 วิธีคัดเลือก 5 1.43 18,541,500.00 27.17 

3 วิธีสอบรำคำ 0 0.00 0 0.00 
4 วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
1 0.28 5,687,000.00 8.33 

5 วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-market) 

0 0.00 0 0.00 

6 กำรจ้ำงที่ปรึกษำ (วิธีคัดเลือก) 5 1.43 25,610,000.00 37.53 
รวม 350 100.00 68,241,237.09 100.00 

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
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แผนภูมิแสดงร้อยละการใช้งบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 จำกตำรำงและแผนภูมิ จะพบว่ำ 
1) วิธีกำรที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 339 โครงกำร คิดเป็น

ร้อยละ 96.86 เป็นโครงกำรที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เกิน 500,000 .00 บำท ด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 56 (2) (ข) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไปและมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำ งำนบริกำร หรืองำนก่อสร้ำง ที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ
ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.00 บำท ให้ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง) 
ซ่ึงเป็นวิธีกำรที่ตอบสนองกำรปฏิบัติงำนได้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตำมพ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

2) งบประมำณที่ ใช้ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงมำกที่สุ ดคือ วิธีคัดเลือก เป็นจ ำนวนเงิน 
44,151,500.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 64.70 แยกเป็นโครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ จ ำนวน 25,610,000.00 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 37.53 และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 18,541,500.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 27.17 
ซึ่งกำรจ้ำงที่ปรึกษำทุกโครงกำรด ำเนินกำรโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจำกเป็นงำนที่ซับซ้อน หรือมีเทคนิคเฉพำะ   
ไม่เหมำะที่จะด ำเนินกำรโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและ    
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2562 มำตรำ 70 (2) (ข)  

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑. กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตของงำน จำกหน่วยงำนล่ำช้ำ ท ำให้กำร

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผน 
๒. ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ เกี่ยวกับกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตของงำน 
๓. เจ้ำหน้ำที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจในกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๔. กำรจัดท ำรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกผู้ค้ำ ไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ค้ำในกำรจัดท ำ

รำคำกลำง 
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๕. ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อก ำหนด ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หลำยครั้ง ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ  

๖. กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีเป็นจ ำนวนมำก       
มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน มีควำมไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลำยเรื่องก่อให้เกิดปัญหำกำรตีควำมในกำรปฏิบัติงำน 
ท ำให้ต้องหำรือ สอบถำมกรมบัญชีกลำง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมล่ำช้ำ 

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน 
1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ 

(Spec) กำรก ำหนดขอบเขตของงำน กำรก ำหนดรำคำกลำง ให้กับผู้ปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
คณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ำใจ และสำมำรถด ำเนินกำรจัดหำ      
ได้ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

2. จัดท ำคู่มือหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ 
3. จัดฝึกอบรมด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำและท ำควำมเข้ำใจ    

ในขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
 

 

กลุ่มงำนคลัง ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


