
 

 

๑/๖ 

 

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ได้จัดท ำรำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยำยน ๒๕๖๓) ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุต่ำงๆ  เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีผลกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิีีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเปนนอย่ำงไร เพ่ือให้เปนนไปตำมกรอบกำรประเมินคุณีรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฎิบัติงำน โดยมีมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

๑.ผลการวิเคราะห์การด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 1,011 โครงกำร  เปนนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๘๙๔,๘๕๗.๒๒ บำท ด ำเนินกำร
จัดหำตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดหำได้ ๓ วิีี ดังนี้ 

1) วิีีประกำศเชิญชวนทั่วไป   
2) วิีีคัดเลือก  
3) วิีีเฉพำะเจำะจง  

๑.๑ ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 
(บาท) ร้อยละ 

จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิีีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙,๖๐๗,๖๘๑.๖๐ ๔๙.๒๐ 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิีีคัดเลือก ๑๗๒,๐๖๐,๗๒๖.๖๒ ๔๒.๔๐ 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิีีเชิญชวนทั่วไป ๓๔,๒๒๖,๔๔๙.๐๐ ๘.๔๐ 

รวม ๔๐๕,๘๙๔,๘๕๗.๒๒ ๑๐๐ 
 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำ วิีีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมจ ำนวนเงินมำกที่สุดคือ วิีีเฉพำะเจำะจง เปนนจ ำนวนเงิน 
๑๙๙,๖๐๗,๖๘๑.๖๐ บำท คิดเปนนร้อยละ ๔๙.๒๐รองลงมำคือ วิีีคัดเลือก เปนนจ ำนวนเงิน ๑๗๒,๐๖๐,๗๒๖.๖๒
บำท คิดเปนนร้อยละ ๔๒.๔๐และวิีีเชิญชวนทั่วไป เปนนจ ำนวนเงิน ๓๔,๒๒๖,๔๔๙.๐๐บำท คิดเปนนร้อยละ 8.40 
ของจ ำนวนงบประมำณ  

 



๑.๒ ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี จ านวนโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิีีเฉพำะเจำะจง 950 9๔.00 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิีีคัดเลือก 56 5.50 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิีีเชิญชวนทั่วไป 5 0.50 

รวม 1,011 100 
 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำ วิีีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมจ ำนวนโครงกำรมำกที่สุดคือ วิีีเฉพำะเจำะจง มีจ ำนวน 
950 รำยกำร คิดเปนนร้อยละ 9๔ รองลงมำคือ วิีีคัดเลือก มีจ ำนวน 56 รำยกำร คิดเปนนร้อยละ 5.50 และวิีี
เชิญชวนทั่วไป จ ำนวน 5 รำยกำร คิดเปนนร้อยละ 0.50  

 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนโครงการ ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ผ่าย/ศูนย์ 

หมายเลข
ส านัก 

ชื่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๑๐ ๑.๐๐ 

๒ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ๑๙ ๑.๙๐ 

๓ ส านักธรรมาภิบาลและบรหิารทั่วไป ๑๐๗ ๑๐.๖๐ 

๔ ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา ๑๗๗ ๑๗.๕๐ 

๕ ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรพัย ์ ๗๐ ๖.๙๐ 

๖ ส านักพัฒนาการเรียนรูเ้ชิงพื้นที่ ๑๐ ๑.๐๐ 

๗ ส านักพัฒนาครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา ๗๓ ๗.๒๐ 

๘ ส านักพัฒนายุทธสาสตร์และบริหารงบประมาณ ๑๑ ๑.๑๐ 

๙ ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ ๒๘๔ ๒๘.๑๐ 

๑๐  สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๓๔ ๑๓.๓๐ 

๑๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑๑๖ ๑๑.๕๐ 

 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำ ส านักส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ มีจ านวนโครงการจัดซื้อจัด
จ้างมากที่สุดจ านวน ๒๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ รองลงมำอันดับที่สองคือ ส ำนักนวัตกรรมและ
ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๗๗ โครงกำร คิดเปนนร้อยละ๑๗.๕๐ และรองลงมำอันดับที่สำมคือ สถำบันวิจัยเพ่ือควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๓๔ โครงกำร คิดเปนนร้อยละ ๑๓.๓๐  

 

 

 



๑.๓ ร้อยละของจ านวนเงิน ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ผ่าย/ศูนย์ 

หมายเลข
ส านัก 

ชื่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๕,๘๖๕,๗๔๐.๐๐ ๑.๔๐  

๒ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ๖,๙๐๒,๙๔๙.๗๓ ๑.๗๐ 

๓ ส านักธรรมาภิบาลและบรหิารทั่วไป ๔๙,๘๗๐,๒๒๖.๘๔ ๑๒.๓๐ 

๔ ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา ๑๑๕,๖๓๒,๐๒๔.๒๘ ๒๘.๕๐ 

๕ ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรพัย ์ ๒๐,๒๙๗,๙๕๒.๓๘ ๕.๐๐ 

๖ ส านักพัฒนาการเรียนรูเ้ชิงพื้นที่ ๘,๒๐๕,๒๗๕.๐๐ ๒.๐๐ 

๗ ส านักพัฒนาครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา ๒๑,๓๙๐,๘๑๑.๑๑ ๕.๓๐ 

๘ ส านักพัฒนายุทธสาสตร์และบริหารงบประมาณ ๒,๑๘๓,๒๐๐.๐๐ ๐.๕๐ 

๙ ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ ๖๘,๑๓๔,๗๙๗.๙๓ ๑๖.๘๐ 

๑๐  สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๕๙,๘๙๐,๘๔๑.๖๘ ๑๔.๗๐ 

๑๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ๔๘,๐๐๓,๖๐๘.๒๗ ๑๑.๘๐ 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษามีจ านวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดเป็น
จ านวน ๑๑๕,๖๓๒,๐๒๔.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ รองลงมำอันดับสองคือ ส ำนักสื่อสำรสำีำรณะและ
ระดมควำมร่วมมือ เปนนจ ำนวนเงิน ๖๘,๑๓๔,๗๙๗.๙๓ บำท คิดเปนนร้อยละ ๑๖.๘๐ และรองอันดับสำมคือ 
สถำบันวิจัยเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เปนนจ ำนวนเงิน ๕๙,๘๙๐,๘๔๑.๖๘ บำท คิดเปนนร้อยละ ๑๔.๗๐ 

 

๒.ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

ปัจจัยภายนอก 

1) กำรบันทึกรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) บำงครั้งเกิดข้อจ ำกัดและ
ข้อขัดข้องจำกระบบในบันทึกข้อมูลผิดพลำด ท ำให้ไม่สำมำรถบันทึกรำยกำรในระบบต่อได้ ต้องท ำแบบแจ้งขอ
แก้ไขไปยังกรมบัญชีกลำง จึงท ำให้เกิดกำรล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน  

2) กระบวนกำรจัดหำตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวงเงินขนำดใหญ่ที่ต้องใช้วิีีกำรคัดเลือก และเชิญชวญทั่วไป
นั้นจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดหำยำวนำนประมำณ ๑๕-๓๐ วันท ำกำร ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินงำนเชิง
รุกในโครงกำรต่ำงๆที่จ ำเปนนต้องกระท ำให้ทันสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ทันใช้ จึงอำจจะเปนนอุปสรรคต่อกำร
ท ำงำนได้ เช่น กำรจัดงำนประชำสัมพันี์และแถลงข่ำว เพ่ือช่วยเหลือเด็กยำกจนตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ 
ปัจจุบัน   

3) กฎหมำย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีจ ำนวนมำก มีควำมซับซ้อน
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรตีควำมในกำรปฎิบัติงำน 

4) กรมบัญชีกลำงได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ให้กับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ หลังจำก พรบ. มีผลบังคับใช้ไประยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดเรื่อง



จ ำนวนกำรรับบุคลำกรในแต่ละรุ่น ท ำให้ผู้ปฎิบัติงำนต้องใช้เวลำในกำรศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนวิีีปฎิบัติงำน
ด้วยตนเองจำกเอกสำร หรือฝึกอบรมจำกหน่วยงำนอื่นๆท่ีจัด อำจจะส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

ปัจจัยภายใน  

๑) กำรปฎิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่
เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน/ส่วนงำนต่ำงๆ ผู้ รับผิดชอบโครงกำรแต่ละส ำนักที่พ่ึงได้รับกำรบรรจุใหม่ และไม่มี
ประสบกำรณด์้ำนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ยังไม่เข้ำใจขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนอย่ำงจัดเจน จึงอำจส่งผลให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกระบวนกำรจัดหำเพ่ือให้ทันต่อควำมต้องกำร 

๒) ด้วย กสศ. เปนนองค์กรใหม่พ่ึงจัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำรสรรหำบุคลำกรหลักตำมอัตรำก ำลังในฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีบุคลกรหลักในฝ่ำย
ตำมอัตรำก ำลังปฎิบัติงำนเพียงท่ำนเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรสนันสนุนด ำเนินงำนขององค์กร อำจส่งผลต่อควำม
ล่ำช้ำในกำรปฎิบัติงำนให้ทันต่อควำมต้องกำร 

๓) กำรใช้ระบบปฎิบัติกำรภำยในที่เกี่ยวข้องกับงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
เช่น ระบบจองงบประมำณ (e-budget) ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกร Enterprise Resource 
Planning(ERP) ซึ่งเปนนระบบใหม่ที่ส ำนักงำนพ่ึงพัฒนำมำด ำเนินงำน จึงท ำให้ผู้ปฎิบัติงำนยังไม่มีควำมเชี่ยวชำญ 
อำจจะท ำให้กำรด ำเนินกำรเกิดควำมล่ำช้ำใด้  

 

๓.ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1) จัดให้มีกำรอบรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับพนักงำนของ กสศ. ทุกท่ำน เกี่ยวกับควำมรู้
เบื้องต้นตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนต่ำงๆ 
และเพ่ิมเติมควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) เพ่ิมช่องทำงอ่ืนๆในกำรให้ควำมรู้ หรือข่ำวสำรด้ำนงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น ระบบ e–Learning 
หรือ Line Official Account  

3) พัฒนำระบบปฎิบัติกำรภำยของหน่วยงำนให้มีขั้นตอนกระชับขึ้น เพื่อลดระยะเวลำในกำร
ปฎิบัติงำน หรือปรับเปลี่ยนระบบปฎิบัติกำรภำยในเพ่ือให้สำมำรถใช้เปนนฐำนข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนไดเ้ต็มประสิทีิภำพ  

4) พัฒนำคู่มือกำรปฎิบัติงำน ที่เกี่ยวข้องให้อย่ำงละเอียดในรูปแบบต่ำงต่ำงๆ 
5) จัดหำอัตรำก ำลังที่ประสบกำรณ์ตำมวิชำชีพของส่วนงำนพัสดุตำมโครงกำรสร้ำงให้เหมำะสม

เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมภำระกิจของหน่วยงำน 
 

---------------------------- 

 

 

 

 



แผนภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบที่ ๑  

๑.๑ ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

ภาพประกอบที่ ๒  

๑.๒ ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 



๑.๓ ร้อยละของจ านวนโครงการ ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ผ่าย/ศูนย์(ตามหมายเลขส านัก) 

 

 

 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนเงิน ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ผ่าย/ศูนย์ (ตามหมายเลขส านัก) 

 

              

 



หมายเหตุ หมายเลขส านัก/ศูนย์/ฝ่าย 

หมายเลขส านัก ชื่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์ 
๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

๒ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

๓ ส านักธรรมาภิบาลและบรหิารทั่วไป 

๔ ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

๕ ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรพัย ์

๖ ส านักพัฒนาการเรียนรูเ้ชิงพื้นที่ 

๗ ส านักพัฒนาครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา 

๘ ส านักพัฒนายุทธสาสตร์และบริหารงบประมาณ 

๙ ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ 

๑๐  สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

๑๑ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 


