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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส่วนพัสดุ ส้านักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ที่ด้าเนินการโดย
ส่วนพัสดุ ส้านักบริหารกลาง เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก้าหนดให้ส่วนราชการได้
น้าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่
จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ
คุ้มค่าต่อภาครัฐ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส้าหรับหน่วยงาน
ส่วนกลางรวมทั้งสิ้น จ้านวน  96 โครงการ โดยจ้าแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้างดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 : แสดงร้อยละจ้านวนโครงการจ้าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 

จ้างท่ีปรึกษา อ่ืนๆ 

96 56 36 4  
100% 58.33% 37.50% 4.17%  

 
 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 96 รายการ ซึ่งจ้าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ้านวนโครงการสูงสุดเรียงลงมาตามล้าดับ 
ดังนี้ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้านวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  58.33% 
2. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) จ้านวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50% 
3. จ้างที่ปรึกษา จ้านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17% 
จากตารางจะเห็นได้ว่า กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมี

จ้านวนโครงการสูงสุด และรองลงมาสองวิธีได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 
และจ้างท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 

/แผนภูมิที่ 1... 
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แผนภูมิ 1 แสดงร้อยละจ้านวนโครงการจ้าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 ตารางท่ี 2 : แสดงร้อยละจ้านวนงบประมาณจ้าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 

จ้างท่ีปรึกษา อ่ืนๆ 

415,967,636.41  16,782,431.00 395,692,795.04 3,492,410.37  

100% 4.04% 95.12% 0.84%  
 
 จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 415,967,636.41 บาทซึ่งจ้าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่
มีการใช้งบประมาณสูงสุดเรียงลงมาตามล้าดับ ดังนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ใช้งบประมาณ จ้านวน 395,692,795.04 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.12 

2. วิธีเฉพาะเจาะจง  ใช้งบประมาณจ้านวน 16,782,431.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  4.04 
3. จ้างที่ปรึกษา ใช้งบประมาณ จ้านวน 3,492,410.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84% 

/จากตาราง... 

58.33%

37.50%

4.17%

แสดงร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

จ้างท่ีปรึกษา
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จากตารางจะเห็นได้ว่า กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) มากเป็นอันดับแรก ร้อยละ 95.12 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในรายการครุภัณฑ์ของแต่ละโครงการที่กรมด้าเนินงาน และวงเงินงบประมาณที่
ใช้ในการประกวดราคาแต่ละรายการใช้วงเงินงบประมาณสูง จึงท้าให้เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณ
มาเป็นอันดับแรกดังกล่าว ส้าหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณเป็นอันดับรองลงมาอีกสองอันดับ ได้แก่  
วิธีเฉพาะเจาะจง  และการจ้างที่ปรึกษาใช้งบประมาณน้อยที่สุด 

แผนภูมิ 2 แสดงร้อยละจ้านวนงบประมาณจ้าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ตารางท่ี 3 : แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการ ผลการด าเนินงาน 

 วงเงิน จัดหาได้ ประหยัด 
96 500,327,870.00 415,967,636.41 84,360,233.59 

คิดเป็นร้อยละ   16.86 

  
 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาได้ถึง 
84,360,233.59 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ค้าจ้านวนมากให้ความสนใจในการเสนอราคา ท้าให้เกิดการแข่งขัน
ด้านราคา อันเป็นประโยชน์กับทางราชการ ที่จะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาถูกท้าให้ประหยัด
งบประมาณของทางราชการ 

/ปัญหา... 

4.04%

95.12%

0.84%

แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

จ้างท่ีปรึกษา
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ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
 1. จากการประกาศแนวทางปฏิบัติและหนังสือเวียนเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท้าให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องต้องศึกษาและท้าความเข้าใจกับแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
 2. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องขาดความรู้และทักษะ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ    
ข้อปฏิบัติในการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. เอกสารในการด้าเนินการต่างๆ เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การก้าหนดราคากลาง 
มีข้อผิดพลาดท้าให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องส่งคืนแก้ไขเอกสาร ท้าให้เกิดความล่าช้าในการด้าเนินการ 
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

1. ศึกษาประกาศแนวทางปฏิบัติและหนังสือเวียนเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2. จัดให้มีการอบรมให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ได้เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ       
ข้อปฏิบัติในการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ควรมีการตรวจสอบเอกสารในการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อน
เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่ไม่เข้าใจขั้นตอนหรือการจัดเตรียมเอกสาร ควรปรึกษาหารือและสอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน  
 
 


