
 

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ได้จัดท ำรำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยำยน ๒๕๖๔) ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุต่ำงๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำมีผลกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฎิบัติงำน โดยมีมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑.ผลการวิเคราะห์การด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น ๗๓๗ โครงกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 344,๘๒๘,๒13.11 บำท ด ำเนินกำรจัดหำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถด ำเนินกำร
จัดหำได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   
2) วิธีคัดเลือก  
3) วิธีเฉพำะเจำะจง  

๑.๑ ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 
(บาท) ร้อยละ 

1)วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป    67,627,776.40  19.63 
2)วิธีคัดเลือก 131,014,152.16  38.02 
3)วิธีเฉพำะเจำะจง 14๖,๑๘๖,๒84.55  42.35 

รวม 344,๘๒๘,๒13.11 ๑๐๐ 
 

จากตาราง จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
จ านวนเงินมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 14๖,๑๘๖,๒84.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.35 
รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก เป็นจ ำนวนเงิน 131,014,152.16 บำท คิดเป็นร้อยละ 38.02 และวิธีเชิญชวนทั่วไป 
เป็นจ ำนวนเงิน 67,627,776.40 บำท คิดเป็นร้อยละ 19.63  ของจ ำนวนงบประมำณ (รำยละเอียดตำม
ภำพประกอบที่ ๑) 

 

 



๒/๖ 
 

๑.๒ ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี จ านวน 
โครงการ ร้อยละ 

1)วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   ๑๓ 1.77 
2)วิธีคัดเลือก ๓๕ 4.76 
3)วิธีเฉพำะเจำะจง ๖๘๙ 93.48 

รวม ๗๓๗ ๑๐๐ 
 

จากตาราง จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
จ านวนโครงการมากที่สดุคือ วิธีเฉพาะเจาะจง มีจ านวน ๖๘๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.48 รองลงมำคือ 
วิธีคัดเลือก มีจ ำนวน ๓๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 4.76 และวิธีเชิญชวนทั่วไป จ ำนวน ๑๓ โครงกำร คิดเป็นร้อย
ละ 1.77 (รำยละเอียดตำมภำพประกอบที่ ๒) 

 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนโครงการ ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์

หมายเลข
ส านัก 

ชื่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

๑ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ๕ 0.68 
๒ ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ๒๙ 3.94 
๓ ส านักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป ๑๔๔ 19.57 
๔ ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา ๑๓๔ 18.21 
๕ ส ำนักบริหำรเงินอุดหนุนผู้ขำดแคลนทุนทรพัย์ ๕๓ 7.20 
๖ ส ำนักพัฒนำกำรเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ ๑๒ 1.77 
๗ ส ำนักพัฒนำครู นักศึกษำครูและสถำนศึกษำ ๕๘ 7.88 
๘ ส ำนักพัฒนำยุทธสำสตร์และบริหำรงบประมำณ ๙ 1.22 
๙ ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ ๑๔๔ 19.57 

๑๐  สถำบันวิจัยเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ๖๙ ๙.๓๘ 
๑๑ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๗๘ 10.60 

 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำ ส านักส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ และส านักธรรมาภิบาลและ
บริหารทั่วไป มีจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดจ านวน ๑๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.57 รองลงมำ
อันดับที่สองคือ ส ำนักนวัตกรรมและทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๓๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 18.21 (รำยละเอียด
ตำมภำพประกอบที่ ๓) 
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๑.๔ ร้อยละของจ านวนเงิน ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์

หมายเลข
ส านัก 

ชื่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1,732,000 0.50 
๒ ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล  6,171,144.01  1.79 
๓ ส านักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป  51,723,914.60  15.01 
๔ ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา  108,813,870.88  31.58 
๕ ส ำนักบริหำรเงินอุดหนุนผู้ขำดแคลนทุนทรพัย์  28,062,438.29  8.14 
๖ ส ำนักพัฒนำกำรเรียนรู้เชิงพ้ืนที่  4,894,958.36  1.42 
๗ ส ำนักพัฒนำครู นักศึกษำครูและสถำนศึกษำ  32,๘๖๘,๒47.79  9.46 
๘ ส ำนักพัฒนำยุทธสำสตร์และบริหำรงบประมำณ  1,932,170.00  0.56 
๙ ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ  40,002,848.57  11.61 

๑๐  สถำบันวิจัยเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  39,854,809.96  11.57 
๑๑ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  28,771,810.66  8.35 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา มีจ านวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดเป็น
จ านวน 108,813,870.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.58 รองลงมำอันดับสองคือ ส ำนักธรรมำภิบำลและ
บริหำรทั่วไป เป็นจ ำนวนเงิน 51,723,914.60 บำท คิดเป็นร้อยละ 15.01 และรองอันดับสำมคือ ส ำนักสื่อสำร
สำธำรณะและระดมควำมร่วมมือเป็นจ ำนวนเงิน 40,002,848.57 บำท คิดเป็นร้อยละ 11.61 (รำยละเอียด
ตำมภำพประกอบที่ ๔) 

๒.ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการท างาน  
๒.๑ 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 ในวงเงินขนำดใหญ่ที่ต้องใช้วิธีกำรคัดเลือก และเชิญชวญทั่วไป
นั้นจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดหำยำวนำนประมำณ ๑๕-๓๐ วันท ำกำร ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินงำนเชิง
รุกในโครงกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต้องกระท ำให้ทันสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ทันใช้ จึงอำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ท ำงำนได้ เช่น กำรจัดงำนประชำสัมพันธ์และแถลงข่ำว เพ่ือช่วยเหลือเด็กยำกจนตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ 
ปัจจุบัน   

3) กฎหมำย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ประกำศใช้ใหม่ ทำงส ำนักงำน
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำเนื่องจำกส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำไม่ใช่หน่วยงำนรำชกำรหลัก 
ทำงกำรบัญชีกลำงจะไม่มีเอกสำรหนังสือเวียนกฎระเบียนที่ประกำศใช้ใหม่แจ้งมำยังหน่วยงำน ท ำให้ฝ่ำยพัสดุต้อง
ติดตำมข่ำวสำรเอกสำรจำกหน้ำเว็บไซต์เอง บ้ำงครั้งน ำมำบังคับใช้ไม่ทันกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเอกสำรข้อ
กฎหมำยต่ำงๆมคีวำมซับซ้อนอำจจะก่อให้เกิดปัญหำในกำรตีควำมในกำรปฎิบัติงำนได ้



๔/๖ 
 

4) กรมบัญชีกลำงได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ให้กับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ หลังจำก พรบ. มีผลบังคับใช้ไประยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดเรื่อง
จ ำนวนกำรรับบุคลำกรในแต่ละรุ่น  

5) กำรจัดอบรบเชิงปฎิบัติกำรด้ำนกำรด ำเนินกำรในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ(EGP) ส ำหรับ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ยังไม่มี เมื่อเกิดปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฎิบัติงำนไม่สำมำรถแก้ไขได้ต้องติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
call center ของกรมบัญชีกลำงเท่ำนั้น ซ่ึงจะมีควำมยำกล ำบำกมำกในกำรประสำนงำนได้  

๒.๒ ปัจจัยภายใน  
๑) กำรปฎิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่

เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน/ส่วนงำนต่ำงๆ ผู้ รับผิดชอบโครงกำรแต่ละส ำนักที่พ่ึงได้รับกำรบรรจุใหม่ และไม่มี
ประสบกำรณด์้ำนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ยังไม่เข้ำใจขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนอย่ำงจัดเจน จึงอำจส่งผลให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกระบวนกำรจัดหำเพ่ือให้ทันต่อควำมต้องกำร 

๒) กำรใช้ระบบปฎิบัติกำรภำยในที่เกี่ยวข้องกับงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
ซึ่งผู้ปฎิบัตงำนไม่มีควำมเชี่ยวชำญ  เช่น ระบบจองงบประมำณ (e-budget) ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
ทรัพยำกร Enterprise Resource Planning (ERP)  

๓) กำรปรับปรุงระบบเสนอเรื่องอัตโนมัติรองรับกำรปฎิบัติงำนนอกสถำนที่(ASAP) ซึ่งเปน็ระบบใหม่
ที่ส ำนักงำนพ่ึงพัฒนำ เพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนในรูปแบบออนไลน์ มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องท ำให้เกิดข้อขัดข้อง
ทำงระบบได ้อำจจะท ำให้กำรด ำเนินกำรเกิดควำมล่ำช้ำใด้  

๓.ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1) จัดให้มีกำรอบรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับพนักงำนของ กสศ. ทุกท่ำน เกี่ยวกับควำมรู้

เบื้องต้นตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนต่ำงๆ 
และเพ่ิมเติมควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) เพ่ิมช่องทำงอ่ืนๆในกำรให้ควำมรู้ หรือข่ำวสำรด้ำนงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น จัดท ำชุดควำมรู้แบบ
แผ่นภำพสรุปสำระส ำคัญ เกร็ดควำมรู้ เพ่ือสื่อสำรผ่ำนระบบต่ำงๆให้มำกขึ้น เช่น Line Official Account หรือ
สื่อสำรฝ่ำนกลุ่มงำนต่ำงๆ 

3) พัฒนำระบบปฎิบัติกำรภำยในของหน่วยงำนให้มีข้ันตอนกระชับขึ้น และสนับสนุนให้เกิด
ระบบงำนในรูป e-Form ในรูปแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็น เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในภำวะต่ำงๆได้ เช่น 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   

4) พัฒนำคู่มือกำรปฎิบัติงำนในรูปแบบ e-book อย่ำงละเอียด เพื่อเป็นแหล่งควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ในกำรปฎิบัติงำนส ำหรับกำรศึกษำเพ่ิมเติมกรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ได้ 

5) จัดหำอัตรำก ำลังหลักเพ่ือสนับสนุนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในส่วนงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะส ำนัก/หรือส่วน
งำนที่มีปริมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวนมำกในแต่ละปี  

6) เพ่ิมเติมประสบกำรณ์ตำมหลักวิชำชีพ หรือศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต้นแบบ ให้กับเจ้ำหน้ำที่
หลักเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคคลำกรท่ำนอ่ืนๆ ได้ 

7) พัฒนำศูนย์กฏหมำยสนับสนุนงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อติดตำมข้อกฎหมำย ระเบียบข้อปฎิบัติต่ำงๆ
ที่ประกำศใช้ใหม่จำกกรมบัญชีกลำง เพ่ือน ำมำด ำเนินงำนได้ทันสถำนกำรณ์ 

 
 



๕/๖ 
 

ภาพประกอบ 

ภาพประกอบที่ ๑  

๑.๑ ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

ภาพประกอบที่ ๒  

๑.๒ ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



๖/๖ 
 

ภาพประกอบที่ ๓ 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนโครงการ ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์

 

 

ภาพประกอบที่ ๔ 

๑.๔ ร้อยละของจ านวนเงิน ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์ 

              

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
0.68 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

3.94

ส านักธรรมาภบิาลและบริหารท่ัวไป
19.57

ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา
18.21

ส านักบริหารเงนิอุดหนุนผู้ขาดแคลน
ทุนทรพัย์
7.20

ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชงิพืน้ที่
1.77

ส านักพัฒนาครู นักศึกษาครูและ
สถานศึกษา

7.88

ส านักพัฒนายุทธสาสตรแ์ละบริหาร
งบประมาณ

1.22

ส านักสื่อสารสาธารณะ
และระดมความร่วมมอื…

สถาบนัวิจยัเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศกึษา
9.38

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
10.60

ร้อยละของจ านวนโครงการ ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์


