
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยการศึกษา ได้ท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment :ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ 

มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ 

ต่อภาครัฐ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยจ าแนก

ตามประเภทจัดซือ้จัดจา้ง ดังตารางตอ่ไปนี้ 

1. สรุปผลการด าเนนิงานในภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

e-bidding 

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

44 - - 44 

รวม - - 44 

 

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างพัสดุ มีจ านวนทั้งสิ้น 44 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ  

วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

 



ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณ ร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

e-bidding 

- - 

วิธีคัดเลือก - - 

วิธีเฉพาะเจาะจง 2,062,803.00 100.00 

รวม 2,062,803.00 100.00 
 

จากตารางที่ 2 งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วิทยาลัยการศึกษา 

จ านวน 2,062,803.00 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  

เป็นจ านวนเงิน 2,062,803.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ตารางที่ 3 แสดงสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการศึกษา 
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แผนงาน 
วิธีทีใ่ช้ใน 

การจัดซื้อ/จา้ง 

จ านวน

โครงการ 

วงเงนิ

งบประมาณ 

วงเงนิตาม

สัญญา 

ประหยดั

งบประมาณ 

1. งานจัดการศกึษา

วิทยาลัยการศึกษา 

วธีิเฉพาะเจาะจง 29 1,846,210.00 1,670,116.40 176,093.60 

2. งานบริการวิชาการ

แก่ชุมชน 

วธีิเฉพาะเจาะจง 9 129,293.00 129,293.00 - 

3. งานวิจัย พัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

วธีิเฉพาะเจาะจง 3 14,000.00 

 

11,000.00 3,000.00 

4. งานท านุ บ ารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

วธีิเฉพาะเจาะจง 3 73,300.00 73,300.00 - 

รวม 44 2,062,803.00 1,883,709.40 179,093.60 

 

งานจัดการศึกษาวิทยาลัยการศึกษา

66% (29 โครงการ)

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

20% (9 โครงการ)

งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

7% (3 โครงการ)

งานท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

7% (3 โครงการ) 

กราฟวงกลมแสดงจ านวนโครงการตามแผนงาน



 
 

จากตารางที่ 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการศึกษาในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อ 

จัดจ้างพัสดุ วิทยาลัยการศึกษา จ านวน 2,062,803.00 บาท พบว่า แผนงานที่ได้ด าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างมากที่สุด คือ แผนงานจัดการศึกษาวิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินโครงการไป 29 โครงการ  

ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 1,670,116.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.66 และต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับ 

การจัดสรร 176,093.60 บาท รองลงมา คือแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนได้ด าเนินโครงการไป  

9 โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 129,293.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.86 รองลงมา คือแผนงาน

ท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการไป 3 โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 73,300.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 3.89 และแผนงานที่ได้ด าเนินโครงการต่ าสุด คือ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการไป 3 โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 11,000.00 บาท และต่ ากว่า 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.59  

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนแปลงรายการท าให้ไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อ  

จัดจ้างพัสดุ และจะต้องด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างท าให้การด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

ล้าช้า  

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID 19) จึงท าการจัดซื้อจัดจ้างบางช่วงหยุดชะงัก ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้

บุคลากรท างานที่บ้าน 

3. การออกหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น บางครั้งไม่ทันต่อการ

ด าเนินการของหน่วยงาน ท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของงาน  
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานท านุ บ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

วงเงนิงบประมาณ 1,846,210.00 129,293.00 14,000.00 73,300.00

วงเงนิตามสัญญา 1,670,116.40 129,293.00 11,000.00 73,300.00

ประหยัดงบประมาณ 176,093.60 0 3,000.00 0

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. กรมบัญชีกลาง ควรจัดให้มีเจ้าหน้าเพียงพอและสามารถแนะน าและตอบปัญหาอย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีประเด็นกฎระเบียบที่ตอ้งใชดุ้ลยพินจิ 

2. มีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างสม่ าเสมอ 

 

  


