
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ 

              สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙  ไดจัดทำรายงานรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการคดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครฐั (Intergity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกำหนดใหนำผลวิเคราะหไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏบิัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีจะตองแสดงออกถึงความ
โปรงใส ตรวจสอบได ในการดำเนินงานอยางมีประสอทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุมคาสมประโยชน
ตอภาครัฐ โดยมีรารยละเอียดดังนี้  
 

 1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางรวม
ท้ังสิ้น  95   โครงการ  เปนงบประมาณท้ังสิ้น 3,501,345.34 บาท (สามลานหาแสนหนึ่งพันสามรอยสี่สิบ 
หาบาทสามสิบสี่สตางค ) 

 2. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางมี
โครงการรวมท้ังสิน้จำนวน 95 โครงการ  พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางสูงท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 94 
โครงการ  คิดเปนรอยละ    และวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  จำนวน 1 โครงการ  
คิดเปนรอยละ   
 

ตาราง : แสดงรอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง จำนวน 
โครงการ 

 

รอยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 94 98.95 
2. วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   1 1.05 

รวม 95 100 
  

  3. งบประมาณ  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนเงิน
ท้ังสิ้น 3,537,035.34 บาท (สามลานหาแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามสิบหาบาทสามสิบสี่สตางค ) พบวา
งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนจำนวนเงิน 2,967,036.34 บาท คิดเปนรอยละ 
83.72 และวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  เปนจำนวนเงิน 569,999.- บาท คิดเปนรอยละ  
16.28 
ตาราง : แสดงรอยละของงบประมาณโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณ 
(บาท) 

รอยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 2,967,036.34 83.89 
2. วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   569,999 16.12 

รวม   



-2- 
 
  4. ปญหาอุปสรรคหรอืขอจำกัด 
      ประเด็นปญหา อุปสรรคหรือขอจำกัดท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือ
จัดจางของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ มีความลาชาไมเปนไปตามแผน ท่ีวางไว  มีดังนี้  
     4.1 หนวยงานท่ีตองการพัสดุหรืองานจางไมไดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุหรืองานท่ี
ตองการซ้ือหรือจางมา เหตุผลไมเพียงพอในการจัดซ้ือจัดจาง ขาดความรูความเขาใจในระเบียบ พัสดุ รวมถึงขาด
ความรูความเขาในการจัดทำราง TOR การจัดทำราคากลาง การหาแหลงราคากลาง ในวิธีการตางๆ ทำใหยังไม
สามารถดำเนินการซ้ือ/จาง ไดทันที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไมเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขทีกำหนดไวใน
สัญญาและการบริหารสัญญาในระหวางการตรวจรับพัสดุ ทำใหไมสามารถตรวจรับตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดใน
ระเบียบฯ ใหถูกตองครบถวนตามขอกำหนดของสัญญา 
                        4.2 สำนักงานยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดาน การจัดซ้ือจัดจาง โดยตรง 
จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหเกิดความ ลาชาการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
     
  5. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                         5.1 จัดฝกอบรมบุคลากรดานการจัดซ้ือจัดจาง การจัดทำรางขอบเขตของงาน การจัดทำ
ราคากลาง และข้ันตอนตางๆการตรวจรับพัสดุ เพ่ือใหเกิดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานไดตามความตองการ 
      5.2 การวางแปนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดทำรางขอบเขตงาน และการตรวจรับพัสดุ เม่ือ
ไดรับแผนงานในการดำเนินงานจากกลุมงานในสำนักงาน เพ่ือใหสามารถจำกัดระยะเวลาในการดำเนินการแตละ
ข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางได และทันตอการใชงานของพัสดุท่ีซ้ือหรือจางในครั้งนั้นๆ 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

จำนวนโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

ตุลาคม 2561 3  
พฤศจิกายน 2561 3  
ธันวาคม 2561 11  
มกราคม 2562 6  
กุมภาพันธ 2562 2  
มีนาคม 2562 11 1 
เมษายน 2562 -  
พฤษภาคม 2562 3  
มิถุนายน 2562 8  
กรกฎาคม 2562 4  
สิงหาคม 2562 9  
กันยายน 2562 34  

รวม 94 1 
รวมท้ังสิ้น    95       โครงการ   

 
 



 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

งบประมาณ (บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

ตุลาคม 2561 33,850.-  
พฤศจิกายน 2561 3,330.-  
ธันวาคม 2561 989,100.-  
มกราคม 2562 815,378.-  
กุมภาพันธ 2562 51,890.-  

มีนาคม 2562 287,370.- 569,999.- 
เมษายน 2562 -  
พฤษภาคม 2562 21,845.-  
มิถุนายน 2562 234,500.-  
กรกฎาคม 2562 28,840.-  
สิงหาคม 2562 121,930.21  
กันยายน 2562 379,003.13  

รวม 2,967,036.34  569,999.- 
รวมท้ังส้ิน    95       โครงการ 3,537,035.34  
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