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        รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นกฎหมายหลักในการด าเนินงาน โดยส านักงานสถาบัน ในฐานะหน่วยงานกลางที่ก ากับ ดูแล โดยมีวิทยาลัย
ชุมชนในก ากับ รวม 21 แห่ง ซ่ึงมีวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, บุรีรัมย์, 
มุกดาหาร, หนองบัวล าภู, สระแก้ว, อุทัยธานี, ระนอง, นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี, สตูล, สมุทรสาคร, ตราด, ยโสธร,พังงา, 
แพร่, สงขลาและน่าน แต่ละแห่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยการโอนงบประมาณรายจ่ายและมีค าสั่งมอบอ านาจ
ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทน ให้มีอ านาจด าเนินการจัดท าการจัดซื้อจัดจ้างเอง และอีก 1 แห่ง 
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทีส่ านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากเป็นวิทยาลัย
ชุมชนทีต่ั้งขึ้นใหม ่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นหน่วยงาน
ภายใน พ.ศ. 2565 และประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการแบ่งส่วนงานและอ านาจหน้าที่ของส่วนงาน
ภายในวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย บริหารงานโดยใช้เงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบกับยังไม่เป็นหน่วย
เบิกจ่ายและมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกลุ่มพัสดุ กองอ านวยการ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือให้เป็นไปตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2563 – 2564  
 การเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2564 - 2565 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
  - แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การประหยัดงบประมาณ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
  - การประหยัดงบประมาณของส านักงานสถาบันฯ 

2) ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2563 – 2564 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

 

 
วิธีการจัดหา 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

จ านวนโครงการ/ 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการ/ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
    (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)) 

1 

(ร้อยละ 0.82) 

2 

(ร้อยละ 1.45) 

2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 121 

(ร้อยละ 99.18) 

136 

(ร้อยละ 98.55) 

รวมท้ังสิ้น 122 

(ร้อยละ 100) 

138 

(ร้อยละ 100) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2564 - 2565 
 

วิธีการจัดหา 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
เปรียบเทียบ 

ปีงบประมาณ 2565- 2566 
จ านวนโครงการ/ 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการ/ 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการ/ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
    (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (e – bidding)) 

2 

(ร้อยละ 1.45) 

 

2 

(ร้อยละ 1.46) 

0 

- 

2. วิธีคัดเลือก - - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 136 

(ร้อยละ 98.55) 

135 

(ร้อยละ 98.54) 

-1 

(ร้อยละ - 0.73) 

รวมท้ังสิ้น 138 

(ร้อยละ 100) 

137 

(ร้อยละ 100) 

-1 

(ร้อยละ- 0.73) 

 
ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการด าเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.73 ซึ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 135 โครงการ ประกอบด้วย 

1) การจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 113 ครั้ง 
2) การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 ครั้ง 
3) การจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 21 ครั้ง 

และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)) เท่ากับจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
2 ครั้ง 
 
 
แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดหา 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

วิธีการจัดหา 
ผลการจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ท าสัญญา (บาท) 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e – bidding) 

2 10,921,980.00 
 

10,043,680.00 
 

วิธีคัดเลือก - - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 135 13,788,957.41 13,369,819.60 

รวมทั้งสิ้น 137 24,710,937.41 23,413,496.60 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 94.74 
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ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

แผนภมูิแสดง การเปรยีบเทียบการจดัซือ้จดัจา้ง ระหวา่งปีงบประมาณ 2564 - 2565

จ าแนกตามวิธีการจดัหา

วิธี e – bidding วิธีคดัเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 
137 ครั้ง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 24,710,937.41 บาท พบว่ามีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 135 ครั้ง เป็นจ านวนเงิน 13,369,819.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 2 ครั้ง เป็นจ านวนเงิน 10,043,680.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.89 
 

จากตารางที่  2 สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ได้ดังนี ้

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยใชง้บประมาณรายจ่ายลงทุน 

 

งบประมาณรายจ่ายลงทุน (บาท) 
จัดสรร ท าสัญญา ประหยัด 

9,622,600.00 
(ร้อยละ 100) 

8,918,450.11 
(ร้อยละ 92.68) 

704,149.89 
(ร้อยละ 7.90) 
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จ านวนโครงการ งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร งบประมาณท าสญัญา

วิธี e-bidding 2.00 10,921,980.00 10,043,680.00

วิธีคดัเลอืก 0.00 0.00 0.00

วิธีเฉพาะเจาะจง 135.00 13,788,957.41 13,369,819.60
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แผนภูมิแสดง แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565

0.00 2,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.0012,000,000.00

รายจ่ายลงทนุ

ประหยดั ท าสญัญา จดัสรร
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- การจัดซื้อจัดจ้างโดยใชง้บประมาณรายจ่ายประจ า 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ า (บาท) 
จัดสรร ท าสัญญา ประหยัด 

15,075,337.41 
(ร้อยละ 100) 

14,482,046.49 
(ร้อยละ 96.06) 

593,290.92 
(ร้อยละ 3.94) 

   

 
- การจัดซื้อจัดจ้างโดยใชง้บประมาณเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ า (บาท) 
จัดสรร ท าสัญญา ประหยัด 

13,000.00 
(ร้อยละ 100) 

13,000.00 
 (ร้อยละ 100) 

13,000.00 
 - 

   

 
- การประหยัดงบประมาณของส านักงานสถาบันฯ 

 
 

การประหยัดงบประมาณภาพรวม (บาท) 
จัดสรร ท าสัญญา ประหยัด 

24,710,937.41 
(ร้อยละ 100) 

23,413,816.60 
 (ร้อยละ 94.75) 

1,297,440.81 
(ร้อยละ 5.25) 

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวงเงินงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 24,710,937.41 บาท 
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 137 ครั้ง  เป็นเงินจ านวน 23,413,816.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.75 
โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 1,297,440.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 
  

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00

รายจ่ายประจ า

ประหยดั ท าสญัญา จดัสรร

0.00 2,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.00

เงินรายไดส้ถาบนัวิทยาลยัชมุชน

ประหยดั ท าสญัญา จดัสรร

0.00 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.0035,000,000.00

การประหยดั
งบประมาณ

ประหยดั ท าสญัญา จดัสรร
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

1. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎ ระเบียบฯ และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง 
และมีการยกเลิก/แก้ไข หนังสือเวียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา ตรวจสอบ แก้ไข และศึกษากฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน เพ่ือปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง ป้องกันความคลาดเคลื่อน และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ผู้ได้รับมอบหมายให้ก าหนด
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR) ก าหนดคุณลักษณะสูงกว่าตอนขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ส่งผลให้ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ต้องปรับปรุงแก้ไขและก าหนดเงื่อนไขรายละรายละเอียดใหม่ และเริ่มกระบวนการ
จัดหาพัสดุใหม่ทั้งหมด เป็นผลให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 

3. หน่วยงานไม่มีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้และเข้าใจในงานซ่อมบ ารุง งานก่อสร้างและงานอาคารสถานที่  
ท าให้ไม่สามารถจัดท าแบบรูปรายการรายละเอียดขอบเขตของงาน/ขอบเขตของงาน (Terms of Reference - 
TOR) ของงานได้ชัดเจน เป็นผลให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 

4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference - TOR)  การค านวณราคากลาง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะด าเนินการล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน 

5. หน่วยงานมีปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการขอใช้เงินเหลือจ่าย และกรณีนโยบายเร่งด่วน 
ท าให้ระยะเวลาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ ากัด อาจท าให้เกิด ข้อผิดพลาดด้านขั้นตอน กฎ ระเบียบได้ 

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นกฎ ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ในระบบ EGP อย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันข้อมูล
คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษากฎ ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
และในกรณีท่ีกฎ ระเบียบ หนังสือเวียน สือความหมายซับซ้อนให้ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ให้ผู้ได้รับมอบหมายก าหนดขอบเขตของงาน และผู้ต้องการใช้พัสดุ ร่วมกัน ก าหนดขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference - TOR) ให้ตรงกับความต้องการใช้งานและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

3. ประสานขอร่วมมือจากบุคลากรภายนอกหน่วยงานที่มีความรู้/เชี่ยวชาญในงานซ่อมบ ารุง งาน
ก่อสร้างและงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ หรือขอค าแนะน าจากผูท้ีม่ีความรู้/เชี่ยวชาญ 

4. ให้ค าแนะน าและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference - TOR)  และการค านวณราคากลาง 

5. ประสานงานผู้ขอรับจัดสรรงบประมาณ/ผู้เกี่ยวข้อง ให้เตรียมจัดท าขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference - TOR) /รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการใช้ง านให้พร้อมตั้งแต่ขั้นตอนการขอ
งบประมาณ เพ่ือทีผู่้ปฏิบัติงาน จะได้เตรียมวางแผนการท างานให้ทันตามก าหนดเวลา 

 


