
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง  ท้ังสิ้นจํานวน 694 รายการ  วงเงินงบประมาณ 337 ,659 ,695 .83 บาท

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง เป)นเงินจํานวน 303 ,483 ,315 .-  บาท  สามารถประหยัดเงินงบประมาณได�เป)นเงินจํานวน 34,176 ,380 .83 บาท  

คิดเป)นร�อยละ 10.12%  รายละเอียดแยกตามวิธีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง  ดังน้ี

ลําด ับ วิธ ี จัด ซ้ือ/จัดจ�าง

รายก าร ร�อยละ จํานวนเงิน (บาท) ร�อยละ จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) ร�อยละ

วิธ ีก ารจัด ซ้ือจัดจ�าง

1 วิธีเฉพาะเจาะจง

- วงเงินไม8เกิน 500 ,000 .- บาท 656         94.53% 34,644,425.83           10.26% 32,823,510.65           1,820,915.18           5.26%

- วงเงิน8เกิน 500 ,000 .- บาท 8             1.15% 19,163,126.00           5.68% 18,663,510.75           499,615.25              2.61%

2 วิธี e-market 1             0.14% 955,724.00                0.28% 955,724.00                -                           -

3 วิธีประกาศเชิญชวน 13           1.87% 60,821,800.00           18.01% 54,841,607.00           5,980,193.00           9.83%

6 วิธีคัดเลือก 7             1.01% 102,797,420.00         30.44% 78,110,162.60           24,687,257.40         24.02%

วิธ ีก ารจ�างท ี่ปรึกษา

9 วิธีเฉพาะเจาะจง 7             1.01% 110,444,900.00         32.71% 110,274,900.00         170,000.00              0.15%

10 วิธีคัดเลือก 2             0.29% 8,832,300.00             2.62% 7,813,900.00             1,018,400.00           11.53%

รวม 694        100.00% 337,659,695.83       100.00% 303,483,315.00       34,176,380.83       10.12%

           จากตารางข�างต �น จะพ บว1า

           1.  วิธีการท่ีใช�ในการดําเนินการมากท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม8เกิน 500 ,000 .- บาท จํานวน 656 รายการ คิดเป)น 94.53%

รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวน (e - bidding) จํานวน 13 รายการ คิดเป)นร�อยละ 1.87%  (ภาพท่ี 1 : แผนภูมิแสดงร�อยละของจํานวนโครงการจําแนก

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง) 

           2.  วงเงินงบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างมากท่ีสุด คือ จ�างท่ืปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง เป)นเงินจํานวน  110 ,444 ,900 .- บาท

คิดเป)นร�อยละ 32.71% รองลงมาเป)นการจัดซื้อจัดจ�างวิธีคัดเลือก เป)นเงินจํานวน 102 ,797 ,420 .- บาท คิดเป)นร�อยละ 30.44%

(ภาพท่ี 2 : แผนภูมิแสดงร�อยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้ดจัดจ�าง)

   สํานักงานเลขาธิการ

กลุ8มงานบริหารทรัพยRสิน

จํานวน งบประมาณ ที่ประหยัด ได �

รายงานการวิเคราะห6ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ�าง

ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต ั้งแต 1 ต ุลาคม 2561 - ก ันยายน 2562)

วงเงิน งบประมาณ



     ภาพท่ี 1

94.53%

1.15%0.14%

1.87%

1.01% 1.01% 0.29%

วิธเีฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท วิธเีฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 500,000 บาท

วิธ ีe-market วิธปีระกาศเชิญชวน e-bidding

วิธคีัดเลือก จา้งที#ปรกึษา วิธเีฉพาะเจาะจง 

จา้งที#ปรกึษา วิธคีัดเลือก

แผนภูมิแสดงร�อยละของจํานวนโครงการ
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�างประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562



     ภาพท่ี 2

10.26%

5.68%

0.28%

18.01%

30.44%

32.71%

2.62%

วธิีเฉพาะเจาะจง วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท

วธิีเฉพาะเจาะจง วงเงนิเกนิ 500,000 บาท

วธิี e-market

วธิีประกาศเชิญชวน e-bidding

วธิีคัดเลือก

จา้งที#ปรึกษา วธิีเฉพาะเจาะจง 

จา้งที#ปรึกษา วธิีคัดเลือก

แผนภูมิแสดงร�อยละของวงเงินงบประมาณ
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�างประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2562



 

 

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

 

  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการแจ�งเวียนให�สํานัก/สถาบัน/ศูนย%/กลุ(ม ดังน้ี 

1. จัดประชุมช้ีแจ�งเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนและงานจัดซื้อจัดจ�าง
โดยตรงของหน(วยงาน (เอกสารแนบ 1) 

2. คู(มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ 2) 
3. นําหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ท่ีเกี่ยวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างลงใน intranet 

เพ่ือเปBนองค%ความรู�ภายในหน(วยงาน 

 

 

************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแสดงการปรับปรุงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง     
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563    



 

 

 

 

 
 

 
 

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ(ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ 
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ% 2563 ส(งผลให�การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างล(าช�า 

2. กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ (e-GP) อยู(ตลอดเวลา  
และจํากัดจํานวนการส(งเจ�าหน�าท่ีของหน(วยงานเข�ารับการอบรม ทําให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน 
ต�องใช�เวลาในการศึกษา ทําให�ความเข�าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติด�วยตนเอง ส(งผลให�การปฏิบัติงานล(าช�า 

3. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ท่ีเกี่ยวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างมีเปBนจํานวนมาก 
มีความยุ(งยากซับซ�อน มีความไม(ชัดเจนของข�อมูลในหลายเร่ืองก(อให�เกิดปNญหาการตีความ 
ในการปฏิบัติงาน ทําให�ต�องมีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางส(งผลให�การปฏิบัติงานมีความล(าช�า 

4. การจัดทําราคากลาง โดยการสืบราคาจากผู�ค�าไม(ค(อยได�รับความร(วมมือจากผู�ค�า
ในการจัดทําราคา ทําให�เสียเวลาในการติดต(อ 

5. การเข�าระบบของกรมบัญชีกลางต�องกรอกรหัสผู�ใช� เพ่ือเข�าระบบ เพ่ือยืนยัน
ตัวตนหลายคร้ัง บางคร้ังไม(สามารถเข�าใช�งานได� ทําให�การปฏิบัติงานล(าช�า 

 
************************ 

 

 

 

 

 

 

ป#ญหา อุปสรรค ของการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563    

ป#ญหาอุปสรรคหรือข�อจํากัด การจัดซื้อจัดจ�าง 



 

 

 
1. หน(วยงาน ท่ี เกี่ ยวข�อง เต รียมความพร�อมเกี่ ยวกับ รูปแบบ รายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีต�อง เพ่ือเตรียมความพร�อม เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ(าย
ประจําป�ประกาศใช�จะสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง และเปBนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างท่ีได�
จัดทําในป�งบประมาณน้ันๆ 

2. จัดอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ี ได�
พัฒนา ศึกษา ทําความเข�าใจในขั้นตอน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3. กรมบัญชีกลางควรกําหนดให�มีการจัดทําราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ�าง 
ท่ีวงเงินเกิน 500,000.- บาท ขึ้นไป 

4. กรมบัญชีกลางควรมีการช้ีแจงซักซ�อมความเข�าใจเน้ือหาสาระของหนังสือเวียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถนําไปปฏิบัติได�อย(างถูกต�องตามเจตนารมณ% 
ของการออกหนังสือเวียนน้ัน ๆ 

5. กรมบัญชีกลางไม(ควรปWดระบบ e-GP (ช่ัวคราว) เพ่ือทําการปรับปรุง ในช(วงส้ินเดือน 
หรือใกล�ส้ินป�งบประมาณ เน่ืองจากเปBนช(วงเวลาท่ีแต(ละหน(วยงานมีปริมาณงานจัดซื้อจัดจ�าง 
เปBนจํานวนมาก 

 
 

************************ 

 

 

ข�อเสนอแนะ 


