
 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน กกพ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน กกพ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ส ำนักงำน กกพ. ได้จัดท ำสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่ต้องแสดงถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ส ำนักงำน กกพ. ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุซึ่งจ ำแนกตำม
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
  

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15 3.53 
วิธีคัดเลือก 7 1.65 
วิธีเฉพำะเจำะจง 403 94.82 

รวม 425 100 
 
 จำกตำรำงที่ 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน กกพ. ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
จ ำนวน 425 รำยกำร พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีมีจ ำนวนรำยกำรมำกที่สุด คือวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน
403 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 94.82 รองลงมำ คือ วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ ำนวน 
15 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 3.53 และ วิธีคัดเลือก จ ำนวน 7 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 1.65 ตำมล ำดับ  
ดังภำพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 3.53% วิธีคัดเลือก 1.65%

วิธีประกาศเชิญชวน 94.82%

สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป



 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2563 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน
รายการ 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15 649,448,971.90 83.86 
วิธีคัดเลือก 67    48,918,510.00 6.32 
วิธีเฉพำะเจำะจง 403 77,081,015.72 9.82 

รวม 425     775,448,497.62 100 
 
 จำกตำรำงที่ 2 จ ำนวนงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของส ำนักงำน กกพ. 
จ ำนวน 774,448,497.62 บาท พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มีวงเงินสูงสุด เป็นจ ำนวนเงิน 649,448,971.90 บำท คิดเป็นร้อยละ 83.86
วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวนเงิน 77,081,015.72 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.82 วิธีธีคัดเลือก เป็นจ ำนวนเงิน   
48,918,510.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ตำมล ำดับ ดังภำพที่ 2 
 

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
 

 
  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของส ำนักงำน กกพ. ในภำพรวมที่ใช้ วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
(E-bidding) จ ำนวน 15 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน 649.448 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 83.86 ซึ่งเป็นงำนที่
มีลักษณะสำมำรถให้ผู้ขำยและผู้รับจ้ำงทั่วไปมีโอกำสแข่งขัน โดยมีรำยกำรงำนจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำน กกพ. จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 918.918 ล้ำนบำท รำยกำรที่ใช้วิธีคัดเลือก จ ำนวน 7 รำยกำร 
เป็นจ ำนวนเงิน 48.918 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ส่วนใหญ่เป็นงำนจ้ำงที่ปรึกษำมีควำมซับซ้อน ต้อง
ใช้เทคนิคเฉพำะ และต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน จึงใช้วิธีคัดเลือกเพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันเฉพำะ
กลุ่มมีควำมสำมำรถเฉพำะ 
 
 
 
 
 
 

83.86%

6.32%

9.82%

สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป



 
 

 ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่งมีจ ำนวนรำยกำรมำกท่ีสุดโดยแยกเป็นกำรจัดหำ
พัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจงที่มีวงเงินงบประมำณไม่เกิน 500,000 บำท จ ำนวน  382 รำยกำร วงเงิน
งบประมำณรวม 33.314 ล้ำนบำท และรำยกำรที่มีวงเงินงบประมำณเกิน 500,000 บำท จ ำนวน 21 
รำยกำร วงเงินงบประมำณ 42.766 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงที่มี
วงเงินเกิน 500,000 บำท ในรำยละเอียดรำยกำรแล้วพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดหำที่เป็นงำนเช่ำและจ้ำง 
ซึ่งเป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องเช่ำพัสดุจำกผู้ให้เช่ำรำยเดิมหรือผู้ให้บริกำรรำยเดิมต่อเนื่องไปอีก ซึ่ง
คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ได้แจ้งเวียนค ำวินิจฉัยตำม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 และ 347 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2560 ว่ำให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดเช่ำหรือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (ค) และอีกจ ำนวนหนึ่งเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมเงื่อนไขอ่ืนตำมมำตร 56 (2) 

  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 

 ส ำนักงำน กกพ. ได้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ และหนังสือเวียนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้ันตอนที่
ก ำหนดไว้ ซึ่งในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุประสบปัญหำในทำงปฏิบัติ จ ำแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

  ปัญหาอุปสรรค 

  1. เนื่องจำกกฎหมำยและระเบียบที่ต้องใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อีกทั้งมีแนวปฏิบัติหลำยฉบับ 
ท ำให้เกิดควำมสับสน เกิดกำรตีควำมไม่ตรงกัน อันอำจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้มีหน้ำที่ คณะกรรมกำรต่ำงๆ  ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่พัสดุในหน่วยงำนมีจ ำนวนไม่
เพียงพอต่อปริมำณงำน 

2. เนื่องจำกงบประมำณประจ ำปี 2563 ได้รับกำรอนุมัติล่ำช้ำประกอบกับปริมำณ
รำยกำรที่ต้องจัดหำพัสดุมีจ ำนวนมำก ต้องเร่งด ำเนินกำรเพ่ือให้ทันกับกรอบเวลำในกำรปฏิบัติงำน อำจ
ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ 
  3. กำรจัดหำพัสดุที่เป็นงำนเช่ำและงำนจ้ำงต่อเนื่องที่มีก ำหนดวันเริ่มงำนในวันเริ่มต้น
ปีงบประมำณ โดยกำรจัดหำพัสดุใช้วิธีเฉพำะเจำะจงและมีกำรด ำเนินกำรในช่วงปลำยปีงบประมำณ
จ ำนวนมำกอำจเกิดควำมเสี่ยงที่จะด ำเนินกำรจัดหำไม่ทัน 
 

แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
1. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 แก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้พ้ืนฐำน เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับเดียวกันของพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อีกทั้งส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมถกประเด็นปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือน ำหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปในกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ 



 

 

 
  2. ให้ผู้ปฏิบัติจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ภำยใน
กรอบเวลำ และมีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ 
  3. ก ำหนดกรอบเวลำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นงำนเช่ำและงำนจ้ำงต่อเนื่องที่มีก ำหนดวัน
เริ่มงำนในวันเริ่มต้นปีงบประมำณ ให้ชัดเจนและมีระยะเวลำที่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกำร ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   

 

**************************************** 


