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ส่วนราชการ กลุ่มอ านวยการ (งานการเงิน บัญชีและพสัดุ)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2581 1011 
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เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  

  

ต้นเรื่อง  
กลุ่มอ านวยการ (งานการเงิน บัญชีและพัสดุ) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้จัดท า

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้ทราบและ
เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้   

      

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       
       

      (นางสาวมีนา  ดูเบย์) 
                                      เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

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

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงออกถึงความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ภาครัฐ 
   

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  2,814,321.75 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย    
ยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง  

จ านวนรายการ 
งบประมาณท่ีใช้ไป 

(บาท) 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

จัดล าดับ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - 
2. วิธีคัดเลือก - - - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 21 22,453,315 100 1 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ รวมทั้งสิ้น 137 รายการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายการซื้อหรือจ้างมากที่สุดคือ วิธี
เฉพาะเจาะจง (รายละเอียดแนบท้าย) คิดเป็นร้อยละ 100 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มีดังต่อไปนี้ 
  2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยังส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนแผนงาน
โครงการอันเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ขอซื้อขอจ้าง 
  2.2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุบางรายการ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่มีบริการสินเชื่อส าหรับส่วนราชการ 
จ าเป็นต้องส ารองจ่ายส่วนตัวไปก่อน กรณีดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ป้องกันความเสี่ยงโดย
การติดต่อขอเจรจาขอให้เปิดเครดิตหรือการติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ 
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  2.3 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างในท้องถิ่น มีให้เลือกน้อยราย ประกอบกับรายการสินค้าหรือบริการมีจ ากัด 
อาจท าให้เกิดการผูกขาด และส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น กรณีดังกล่าว ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการเจรจาต่อรองผู้ขายหรือหาผู้รับจ้างรายใหม่ หรือผู้รับจ้าง
ภายนอกเขตท้องที ่เพ่ือให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการ 
 

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีดังต่อไปนี้ 
  3.1 ความต้องการใช้พัสดุหรืองานที่ต้องจ้างท าของแต่ละกลุ่มงานมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่
วางแผนความต้องการล่วงหน้า ท าให้การปฏิบัติงานพัสดุเกิดปัญหาบ่อยครั้ง 
  3.2 ไม่สามารถด าเนินการจัดหาได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอหรือไม่มีจ าหน่ายใน
ท้องถิ่น 
  3.3 ต้องด าเนินการจัดหาหลายครั้ง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ราคาจึงมักสูงต่อรอง
ไม่ได้ ท าให้สิ้นเปลืองเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.4 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่มีบริการสินเชื่อให้กับหน่วยราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องต้อง
ส ารองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนบ่อยครั้ง 
  3.5 ความไม่ชัดเจนของระเบียบฯ ท าให้การตีความที่ต่างกันออกไป 
  3.6 ราคามาตรฐานบางรายการ ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
  3.7 มีกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติหลายฉบับ 
 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  4.1 ตารางสรุปผลงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 ที่ประหยัดได้ 

งบประมาณด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วย:บาท) 
งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 
24,168,315.00 22,453,315 1,715,000.00 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 92.90 ร้อยละ 7.1 
 
  จากตารางที่ 4.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยมีรายการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 137 รายการ พบว่า ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 185,678.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.19  
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5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5.1 เร่งรัดการติดตามงบประมาณเป็นรายเดือน รายไตรมาส 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  5.3 เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการส ารวจ การออกแบบ สถานที่และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่วงหน้า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้รับความเห็นชอบแล้วจึงลงนามในสัญญาได้ 
  5.4 การเสนอขอจัดซื้อจัดจ้าง ควรผ่านตรวจสอบจากงานการเงินก่อนเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ       
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่จะขอซื้อขอจ้าง ก่อนด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
  5.5 จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รู้ถึงขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมและ
เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  5.6 ควรมีกระบวนการควบคุม ก ากับ ก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน  
เพ่ือรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
     ลงชื่อ   ผู้จัดท า 
           ( นางสาวมีนา  ดูเบย์ )  
       เจ้าหน้าทีพั่สดุ 
 
 

ลงชื่อ                                          หัวหน้าหน่วยงาน 
             ( นายพัฒนะ  งามสูงเนิน ) 
             ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


