
 

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ได้จัดท ำรำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยำยน ๒๕๖๕) ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุต่ำงๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำมีผลกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑.ผลการวิเคราะห์การด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น ๕๗๗ โครงกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๒,๐๓๕,๙๗๗.๑๖ 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 
เนื่องจำกกำรจัดซื้อส่วนใหญ่ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง เพรำะโครงกำรส่วนใหญ่เป็นโครงกำรที่มีวงเงินต่ ำกว่ำ 

500,000 
วิธีการจัดจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน รายละเอียดวงเงิน 

(บาท) ร้อยละ 
1)วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   ๗๔,๐๖๓,๘๘๐.๐๐ 22.31 - วงเงินสูงกว่ำ 500,000 บำท  จ ำนวน ๓๒ 

โครงกำร (คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๒ ของวงเงิน
สูงกว่ำ 500,000 บำท)  

2)วิธีคัดเลือก ๑๐๓,๓๐๔,๘๖๘.๒๒ 31.11 - วงเงินสูงกว่ำ 500,000 บำท จ ำนวน ๓๘ 
โครงกำร (คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๓๔ ของวงเงิน
สูงกว่ำ 500,000 บำท) 

3)วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๕๔,๖๖๗,๒๒๘.๙๔ 46.58 - วงเงินไม่เกิน 300,000 บำท จ ำนวน 
๓๕๒ โครงกำร 
- วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท โดยมีคู่เทียบ
รำคำ จ ำนวน ๙๔ โครงกำร 

รวม ๓๓๒,๐๓๕,๙๗๗.๑๖ 100.00  
 

จากตาราง จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
จ านวนเงินมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน ๑๕๔,๖๖๗,๒๒๘.๙๔  บาท คิดเป็นร้อยละ 46.58 
รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก เป็นจ ำนวนเงิน ๑๐๓,๓๐๔,๘๖๘.๒๒ บำท คิดเป็นร้อยละ 31.11 และวิธีเชิญชวนทั่วไป 



๒/๗ 
 

เป็นจ ำนวนเงิน ๗๔,๐๖๓,๘๘๐.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของจ ำนวนงบประมำณ (รำยละเอียดตำม
ภำพประกอบที่ ๑) 

๑.๒ ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี จ านวน 
โครงการ ร้อยละ 

1)วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   ๓๒ 5.55 
2)วิธีคัดเลือก ๓๘ 6.59 
3)วิธีเฉพำะเจำะจง ๕๐๗ 87.87 

รวม ๕๗๗ 100.00 
 

จากตาราง จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
จ านวนโครงการมากที่สดุคือ วิธีเฉพาะเจาะจง มีจ านวน ๕๐๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.87 รองลงมำคือ 
วิธีคัดเลือก มีจ ำนวน ๓๘  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.59 และวิธีเชิญชวนทั่วไป จ ำนวน ๓๒ โครงกำร คิดเป็นร้อย
ละ 5.55 (รำยละเอียดตำมภำพประกอบที่ ๒) 

 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนโครงการ ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์

หมายเลข
ส านัก 

ชื่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๑๐ 1.73 
๒ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 3.81 
๓ ส ำนักธรรมำภิบำลและบริหำรทั่วไป 135 23.40 
๔ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ 7๔ 12.82 
๕ ส านักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา 40 6.93 
๖ ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ 5 0.87 
๗ ส านักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา 55 9.53 
๘ ส านักบริหารกลยุทธ์ งบประมาณ และการเงิน 11 1.91 
๙ ส ำนักสื่อสำรสำธำรณะและระดมควำมร่วมมือ 119 20.62 

๑๐  สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 41 7.11 
๑๑ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 65 11.27 

 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำส านักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป มีจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด
จ านวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.40 รองลงมำอันดับที่สองคือ ส ำนักสื่อสำรสำธำรณะและระดมควำม
ร่วมมือ จ ำนวน 119 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 20.62 รองลงมำอันดับที่สำมคือส ำนักพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง
โอกำสกำรเรียนรู้ จ ำนวน 7๔  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 12.82 (รำยละเอียดตำมภำพประกอบที่ ๓) 



๓/๗ 
 

๑.๔ ร้อยละของจ านวนเงิน ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์

หมายเลข
ส านัก 

ชื่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย์ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4,816,665.00 1.45 
๒ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 9,703,998.45 2.92 
๓ ส ำนักธรรมำภิบำลและบริหำรทั่วไป 53,749,920.60 16.19 
๔ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ 73,453,204.20 22.12 
๕ ส านักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา 17,729,014.30 5.34 
๖ ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ 9,593,085.00 2.89 
๗ ส านักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา 33,400,921.38 10.06 
๘ ส านักบริหารกลยุทธ์ งบประมาณ และการเงิน 538,400.00 0.16 
๙ ส ำนักสื่อสำรสำธำรณะและระดมควำมร่วมมือ 55,078,370.00 16.59 

๑๐  สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 43,028,435.00 12.96 
๑๑ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,943,963.23 9.32 

 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำส านักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ มีจ านวนเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างมากที่สุดเป็นจ านวน 73,453,204.20บาท คิดเป็นร้อยละ 22.12 รองลงมำอันดับสองคือ ส ำนักสื่อสำร
สำธำรณะและระดมควำมร่วมมือ เป็นจ ำนวนเงิน 55,078,370.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 16.59 และรองอันดับ
สำมคือ ส ำนักธรรมำภิบำลและบริหำรทั่วไปเป็นจ ำนวนเงิน 53,749,920.60บำท คิดเป็นร้อยละ 16.19 
(รำยละเอียดตำมภำพประกอบที่ ๔) 

๒.ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการท างาน  
๒.๑ ปัจจัยภายนอก 

1) กระบวนกำรจัดหำตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวงเงินขนำดใหญ่ที่ต้องใช้วิธีกำรคัดเลือก และเชิญชวนทั่วไปนั้น 
จะต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่หำยำวนำนอย่ำงน้อย ๑๕-๓๐ วันท ำกำร ซึ่งจะท ำให้กำร
ด ำเนินงำนเชิงรุกในโครงกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต้องกระท ำให้ทันสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ทันใช้ จึงอำจจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรท ำงำนได้ เช่น โครงกำรกำรจัดงำนประชำสัมพันธ์และแถลงข่ำว โครงกำรช่วยเหลือเด็กยำกจนตำม
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิดที่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยำวชนใน
ภำวะวิกฤตต่ำงๆ ณ ปัจจุบัน   

2) กฎหมำย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ประกำศใช้ใหม่ ทำงส ำนักงำน
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำเนื่องจำกส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำไม่ใช่หน่วยงำนรำชกำรหลัก 
ทำงกรมบัญชีกลำงจะไม่มีเอกสำรหนังสือเวียนกฎระเบียบที่ประกำศใช้ใหม่แจ้งมำยังหน่วยงำน ท ำให้ฝ่ำยพัสดุต้อง
ติดตำมข่ำวสำรเอกสำรจำกหน้ำเว็บไซต์เอง บำงครั้งน ำมำบังคับใช้ไม่ทันกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเอกสำรข้อ
กฎหมำยต่ำงๆมคีวำมซับซ้อนอำจจะก่อให้เกิดปัญหำในกำรตีควำมในกำรปฏิบัติงำนได ้



๔/๗ 
 

3) กำรจัดอบรบเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรด ำเนินกำรในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ(e-GP) ส ำหรับ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ยังไม่มี เมื่อเกิดปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนไม่สำมำรถแก้ไขได้ทันท่วงที และ
จะต้องติดต่อเจ้ำหน้ำที่ call center ของกรมบัญชีกลำงเท่ำนั้น ซึ่งจะมีควำมยำกล ำบำกมำกในกำรติดต่อ
ประสำนงำนได้เนื่องจำกคู่สำยไม่ค่อยว่ำงในกำรติดต่อ 

๒.๒ ปัจจัยภายใน  
๑) กำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่

เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน/ส่วนงำนต่ำงๆ ผู้ รับผิดชอบโครงกำรแต่ละส ำนักที่พ่ึงได้รับกำรบรรจุใหม่ และไม่มี
ประสบกำรณ์ด้ำนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ยังไม่เข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจัดเจน จึงอำจส่งผลให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกระบวนกำรจัดหำเพ่ือให้ทันต่อควำมต้องกำร 

๒) กำรใช้ระบบปฏิบัติกำรภำยในที่เกี่ยวข้องกับงำนจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงระบบเสนอเรื่อง
อัตโนมัติรองรับกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ (wolf) ซึ่งเป็นระบบใหม่ เพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ
ออนไลน์และเมื่อเกิดข้อขัดข้องต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแก้ไข และผู้ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมเชี่ยวชำญ
เพียงพอ  อำจจะท ำให้กำรด ำเนินกำรเกิดควำมล่ำช้ำได้ 

 

๓.ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1) พัฒนำศูนย์กฎหมำยเพื่อสนับสนุนงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือติดตำมข้อกฎหมำย ระเบียบข้อปฏิบัติ

ต่ำงๆที่ประกำศใช้ใหม่จำกกรมบัญชีกลำงเพ่ือน ำมำด ำเนินงำนได้ทันสถำนกำรณ์ และเป็นที่ปรึกษำในกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงได้กรณีมีข้อร้องเรียน พร้อมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนข้อกฎหมำยงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกันของทีมงำน 

2) จัดหำอัตรำก ำลังหลักเพ่ือสนับสนุนงำนกำรจัดท ำเอกสำรงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในส่วนงำนต่ำงๆ 
โดยเฉพำะส ำนัก/หรือส่วนงำนที่มีปริมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวนมำกในแตล่ะปี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำน
เข้ำร่วมอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือเพ่ิมเติมควำมรู้ด้ำนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงให้มำกข้ึน  

3) จัดให้มีกำรอบรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับพนักงำนของ กสศ. ทุกท่ำน เกี่ยวกับควำมรู้
เบื้องต้นตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
และเพ่ิมเติมควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4) เพ่ิมช่องทำงอ่ืนๆในกำรให้ควำมรู้ หรือข่ำวสำรด้ำนงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น จัดท ำชุดควำมรู้แบบ
แผ่นภำพสรุปสำระส ำคัญ เกร็ดควำมรู้ เพ่ือสื่อสำรผ่ำนระบบต่ำงๆให้มำกขึ้น เช่น สื่อสำรผ่ำน Line Official 
Account หรือสื่อสำรผ่ำนกลุ่มงำนต่ำงๆ 

5) พัฒนำระบบปฏิบัติกำรภำยในของหน่วยงำนให้มีข้ันตอนกระชับขึ้น และเป็นระบบอัตโนมัติมำก
ขึ้นไม่ต้องมำเลือกรำยละเอียดต่ำงๆเพ่ิมเติมอีกในกำรจัดท ำรำยงำนต่ำงๆ สำมำรถใช้ข้อมูลที่อยู่ในฐำนข้อมูล
สัญญำจ้ำงลิงก์ข้อมูลมำยังระบบสนับสนุนได้โดยอัตโนมัติ  

6) พัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ e-book อย่ำงละเอียด เพ่ือเป็นแหล่งควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรศึกษำเพ่ิมเติมกรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ได้ 

7) เพ่ิมเติมประสบกำรณ์ตำมหลักวิชำชีพ หรือศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต้นแบบ ให้กับเจ้ำหน้ำที่
หลักเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคคลำกรท่ำนอ่ืนๆ ได้ 

8) จัดทีมที่ปรึกษำจำกกรมบัญชีกลำงที่มีควำมเชี่ยวชำญที่มีควำมรู้และช ำนำญใน พ.ร.บ.จดัซื้อ จัด
จ้ำง มำบรรยำยให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ 



๕/๗ 
 

9) กำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต้องอ้ำงอิง เอกสำรหลำยฉบับเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันอำจจะยังไม่มีกำรจัดระบบไว้อย่ำงเป็นหมวดหมู่ 

10) สัญญำมำตรฐำนของคณะกรรมกำรนโยบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ยังไม่
ครอบคลุมงำนทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๖/๗ 
 

ภาพประกอบ 

ภาพประกอบที่ ๑  

๑.๑ ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

ภาพประกอบที่ ๒  

๑.๒ ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



๗/๗ 
 

ภาพประกอบที่ ๓ 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนโครงการ ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์

 

 

ภาพประกอบที่ ๔ 

๑.๔ ร้อยละของจ านวนเงิน ของหน่วยงานภายใน ต่อส านัก/ฝ่าย/ศูนย ์ 

              


