
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสำนักงานสถาบัน ในฐานะหน่วยงานกลางที่กำกับ ดูแลวิทยาลัยชุมชน   
ในสังกัด ปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ทั่วประเทศ รวม 20 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยการโอนงบประมาณรายจ่ายให้เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง  

กองคลังและบริหารสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ  

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้ง) 

เฉพาะเจาะจง 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 

122 121 1 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน

ทั้ งสิ้ น  122 ครั้ ง เป็นจำนวนเงินทั้ งสิ้น  32,370,411.92 บาท  พบว่ามี วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่ สุดคือ                             
วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 121 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 17,583,411.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.18 รองลงมาคือ             
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) จำนวน 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 14,787,000 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 0.82 

แผนภูมิแสดง ร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท) 

เฉพาะเจาะจง 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             

(e-bidding) 
 

32,370,411.92  
(ร้อยละ 100) 

 

17,583,411.92  
(ร้อยละ 54.32) 

14,787,000  
 (ร้อยละ 45.68) 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,370,411.92  บาท พบว่าจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง               
มากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 17,583,411.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.32 รองลงมาคือ                     
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 14,787,000 บาท คิดเป็นร้อยละ       
45.68 

 
แผนภูมิแสดง  ร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ประหยัดงบประมาณ 

32,413,712.00 
(ร้อยละ 100) 

32,370,412.00 
(ร้อยละ 99.87) 

43,300.00 
(ร้อยละ 0.13) 

 
จากตาราง การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น

32,413,712.00 บาท สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 122 ครั้ง  เป็นเงินจำนวน 32,370,412.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.87 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 43,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 

 
แผนภูมิแสดง ร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  

1. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎ ระเบียบฯ และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กฎหมายบางข้อสื่อความหมายที่มีความซับซ้อน ต้องใช้การตีความ 
ส่งผลให้การทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหารือกับ
กรมบัญชีกลางเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน   

2. เงื่อนไขในประกาศประกวดราคา e-bidding ไม่ชัดเจนทำให้ผู้ยื่นเสนอราคาเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ผิดพลาดในการยื่นเสนอราคาซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขและกำหนดเงื่อนไขรายละรายละเอียดใหม่ และเริ่ม
กระบวนการจัดหาพัสดุใหม่ทั้งหมด เป็นผลให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า  

3. หน่วยงานไม่มีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้และเข้าใจในงานก่อสร้าง งานอาคารสถานที่ ทำให้ไม่สามารถจัดทำ
แบบรูปรายการรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ของงานได้ชัดเจน และล่าช้า 
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แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพัสดุ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ พร้อมซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติ และจัดหาบุคลากร ที่มีความรู้ด้านกฎหมายมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากการ
กระบวนงานเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ และกฎหมายข้างเคียงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกำหนดเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา e-bidding ให้ชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบ
ทบทวน โดยละเอียดอีกครั้ง 

3. ประสาน ขอร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีผู้มีความรู้ความสามารถในการงานก่อสร้าง เพ่ือขอเชิญเข้าร่วม
เป็นคณะทำงาน คณะกรรมการฯ ในงานก่อสร้าง และให้คำแนะนำในการดำเนินงานก่อสร้าง/งานอาคาร
สถานที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


