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กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จะสำมำรถบรรลุตำมกรอบระยะเวลำ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้  มิใช่เป็นเพียงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เพียงเต็มควำมสำมำรถของกลุ่มงำนใดกลุ่มงำนหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และระดับบริหำรต้องให้
ควำมส ำคัญและก ำหนดเป็นนโยบำยถือปฏิบัติ จึงจักสำมำรถแก้ไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ล่ำช้ำได้ 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

03 

งบประมาณที่ประหยัดได้ 

02 

ประสิทธิภาพ และความสามารถ
ในการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง  

01 
01 :  ประสิทธิภาพ และความสามารถในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมที่เข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทั้งสิ้น 826 กิจกรรม เป็นเงินงบประมำณท้ังสิ้น 285,841,607.83 
บำท สำมำรถผูกพันสัญญำได้ทัน 811 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 
260,937,274.93 บำท อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 15 กิจกรรม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 24,904,332.90 บำท ผลสัมฤทธิ์ตำมตำรำงวัตถุประสงค์
คุณภำพที่ตั้งไว้ร้อยละ 96 พบว่ำ สถำบัน สำมำรถด ำเนินกำรได้ร้อย
ละ 100 ซึ่งถือว่ำท ำได้สูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด (ไม่นับกิจกรรมที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดต้ำมระยะเวลำมำรฐำนท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด) 
 

02 :  งบประมาณที่ประหยัดได ้
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สถำบัน สำมำรถประหยัดงบประมำณได้
จำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,525,655.93 บำท คิด
เป็นร้อยละ 1.70 ของวงเงินงบประมำณท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 
 

03 :  ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ กำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุไม่
เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำ หนึ่งในปัญหำที่ส ำคัญคือ ไม่ด ำเนินกำร
ขออนุมัติให้จัดหำพัสดุในเดือนตุลำคม 2562 เป็นผลให้ไม่สำมำรถ
ผูกพันสัญญำได้ทันในไตรมำสที่ 1/2563 โดยประเด็นดังกล่ำวได้
น ำเข้ำสู่วำระท่ีประชุมผู้บริหำรเพื่อก ำหนดเป็นนโยบำยปฏิบัติเพื่อให้
ทุกฝ่ำยงำนเร่งจัดท ำค ำขออนุมัติให้จัดหำภำยในเดือนตุลำคม ของทุก
ปีงบประมำณ 

 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในก ากับ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้ งสิ้น  539 ,169,848.73 บาท  รวม
โครงการทั้งสิ้น 103 โครงการ ประกอบด้วย พรบ.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 395,483,000  บาท 
จ านวน 70 โครงการ  เงินกองทุนและเงินสนับสนุน 
จ านวน 143,686,848.73  บาท จ านวน 33 โครงการ 
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สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ : สถำบัน ได้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ .ศ . 2563 เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำร
วิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่ต้อง
แสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเกิดควำมคุ้มค่ำ
สมประโยชน์ภำครัฐ 

ในปีงบประมำณ พ .ศ . 2563 สถำบัน ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
ประจ ำปี และเงินกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำ และเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก เป็นวงเงิน
งบประมำณท้ังสิ้น 539,169,848.73 บำท  จ ำนวน 103 โครงกำร ประกอบด้วย 

 
ตำรำงที่ 1 : ตำรำงแสดงแหล่งที่มำของเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
แหล่งเงินงบประมำณ จ ำนวน 

(โครงกำร) 
งบประมำณจัดสรร 

(บำท) 
% จัดล ำดับ 

พรบ. รำยจ่ำยประจ ำปี  70 395,483,000.00 73 1 
เงินกองทุนประจ ำปี 28 138,123,300.00 26 2 
เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก 5 5,563,548.73 1 3 

รวมทั้งสิ้น 103 539,169,848.73 100  
 
ตำรำงที่ 2 : ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่พัสดุ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – ตำรำงวัตถุประสงค์คุณภำพ 
วัตถุประสงค์คุณภำพ ค ำขอ 

(จ ำนวน) 
ผูกพันสัญญำ 

(จ ำนวน) 
% ปี 2562 

ผูกพันสัญญำวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงิน
ไม่เกิน 5 แสน 

760 759 100 100 

ผูกพันสัญญำวิธีเฉพำะเจำะจง  30 29 100 100 
ผูกพันสัญญำวิธีคัดเลือก 13 10 100 100 
ผูกพันสัญญำวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

23 13 100 100 

รวมทั้งสิ้น 826 811 100 100 
 

จำกข้อมูลตำรำงที่ 2  ปีงบประมำณ พ .ศ . 2563 พบว่ำ มีจ ำนวนค ำขอที่ร้องขอให้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ
ล่ำช้ำจ ำนวน 15 รำยกำร ซึ่งเมื่อพิจำรณำตำมมำตรฐำนระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดแล้ว
ไม่สำมำรถท ำได้ภำยใน 30 กันยำยน 2563  ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ที่ท ำได้ เมื่อเทียบกับตำรำงวัตถุประสงค์คุณภำพ 
สถำบัน ท ำได้ร้อยละ 100  
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1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตำรำงที ่3 :  รำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรกิจกรรมจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกรำยกำร และวิธี
จัดหำพัสดุ ระหว่ำงวันที ่1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563  
 
วิธีกำรจัดซื้อจ้ำงตำม พรบ. จัดซื้อ ฯ 
2560 

จ ำนวน 
(สัญญำ/รำยกำร) 

วงเงินที่ตกลงซื้อ 
(บำท) 

% จัดล ำดับ 

ประกวดรำคำด้วยวิธีอิเล็คทรอนิคส์ 13 41,537,662.20 15 2 
คัดเลือก  10 37,313,561.65 13 3 
เฉพำะเจำะจง  788 182,086,051.08 64 1 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ 15 24,904,332.90 9 4 

รวมทั้งสิ้น 826 285,841,607.83 100  
 
จำกข้อมูลตำรำงที่ 3  ปีงบประมำณ พ .ศ . 2563 พบว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินสูงสุดคือวิธี

เฉพำะเจำะจง จ ำนวน 788 สัญญำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 182,086,051.08 บำท รองลงมำคือวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 13 สัญญำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 41,537,662.20 บำท อันดับที่สำม วิธีคัดเลือก จ ำนวน 
15 สัญญำ เป็นเงินทั้งสิ้น 37,313,561.65 บำท อยู่ระหว่ำงกำรประกำศประกวดรำคำและพิจำรณำผล จ ำนวน 6 
รำยกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 21,333,332.90 บำท และอยู่ระหว่ำงจัดท ำสัญญำ จ ำนวน 9 รำยกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,571,000.00 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15, 13, 64, 7 และ 1 ของรำยกำรทั้งหมดที่ขอให้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ
ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4 :  รำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรกิจกรรมจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกรำยกำร และงบ
รำยจ่ำย ระหว่ำงวันที ่1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 (ภำคผนวก ก) 
 

งบรำยจ่ำย จ ำนวนรำยกำร 
(สัญญำ/รำยกำร) 

วงเงินที่ตกลงซื้อ 
(บำท) 

% จัดล ำดับ 

ลงทุน 56 150,549,507.67 53 1 
ด ำเนินงำน 755 110,387,767.26 39 2 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ 15 24,904332.90 9 3 

รวมทั้งสิ้น 826 285,841,607.83 100  
 
จำกข้อมูลตำรำงที่ 4  ปีงบประมำณ พ .ศ . 2563 พบว่ำ งบรำยจ่ำย-ลงทุน ที่มีกำรด ำเนินจัดหำพัสดุ

สูงสุด คือ งบประมำณประจ ำปี จ ำนวน 56 สัญญำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 150,549,507.67 บำท อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร จ ำนวน 10 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 18,541,000.00 บำท รองลงมำคือ งบรำยจ่ำย-ด ำเนินงำน 
จ ำนวน 755 สัญญำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 110,387,767.26 บำท และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 5 รำยกำร 
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 6,363,332.90 บำท  
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ตำรำงที่ 5 :  รำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรกิจกรรมจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกตำมเดือนที่
ขอให้ด ำเนินกำรจัดหำล ำดับวงเงินจัดซื้อสูงสุด ระหว่ำงวันที ่1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563  (ภำคผนวก 
ข) 
 

เดือนที่ขอให้ด ำเนินกำรสูงสุด สัญญำ 
(จ ำนวน) 

วงเงินงบประมำณ 
(บำท) 

จัดล ำดับ 

สิงหำคม 2563 183 80,660,241.78 1 
เมษำยน 2563 136 62,711,908.16 2 
พฤษภำคม 2563 125 24,876,226.96 3 
กรกฎำคม 2563 74 9,024,079.26 4 
มิถุนำยน 2563 66 21,831,105.63 5 
รวมทั้งสิ้น 584 199,103,561.79  

 
จำกข้อมูลตำรำงที่ 5  ปีงบประมำณ พ .ศ . 2563  พบว่ำ ร้อยละ 70 ของวงเงินงบประมำณที่ขอให้

ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 199 ,103,561.79 บำท ซึ่ง พิจำรณำอนุมัติค ำขอและเข้ำสู่
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหลังจำกไตรมำสที่ 3/2563 หรือหลังจำกวันที่ 31 มีนำคม 2563 ซึ่ง ตำมกำรเร่งรัดกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/9442 ลงวันที่ 4 
มีนำคม 2563 ก ำหนดเป้ำหมำยให้รำยกำรก่อหนี้ผูกพันส ำหรับรำยกำรผูกพันใหม่ ให้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน
ภำยใน 31 มีนำคม 2563 และก ำหนดกรอบระยะเวลำส่งมอบทุกรำยกำรภำยในเดือน กันยำยน 2563 และ 
สถำบัน สำมำรถด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันภำยใน 31 มีนำคม 2563 ได้เพียง 224 รำยกำร คิดเป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 60,824,807.36 บำท หรือคิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จเพียง 21  
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ตำรำงที่ 6 :  รำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรกิจกรรมจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกตำมฝ่ำยงำน 
ระหว่ำงวันที ่1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 (ภำคผนวก ค) 

ฝ่ำยงำน สัญญำ 
(จ ำนวน) 

วงเงินงบประมำณ 
(บำท) 

จัดล ำดับ 

ฝ่ำยมำตรวิทยำเคมี 266 38,293,772.64 1 
ฝ่ำยบริหำรกลำง 153 35,075,048.52 2 
ฝ่ำยมำตรวิทยำเชิงกล 136 13,935,013.16 3 
ฝ่ำยมำตรวิทยำมิติ 59 35,484,040.24 4 
ฝ่ำยมำตรวิทยำอุณหภูมิและแสง 56 2,963,099.15 5 
ฝ่ำยนโยบำยฯ 65 34,576,807.82 6 
ฝ่ำยมำตรวิทยำไฟฟ้ำ 32 98,341,270.62 7 
กลุ่มงำนนวัตรกรรม 22 5,358,419.88 8 
กลุ่มงำนสำรบรรณและกำรประชุม 13 545,085.62 9 
กลุ่มงำนเสียงและสั่นสะเทือน 13 17,466,637.67 9 
กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กำร 11 3,802,412.51 10 
รวมทั้งสิ้น 826 285,841,607.83  

 
จำกข้อมูลตำรำงที่ 6 ปีงบประมำณ พ .ศ . 2563 พบว่ำ ฝ่ำยมำตรวิทยำเคมี ขออนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดหำ

สูงสุดจ ำนวน 266 รำยกำร คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 38,293,772.64 บำท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 13 ของกรอบวงเงิน
งบประมำณที่ขอให้ด ำเนินกำรจัดหำ โดยที่ ฝ่ำยมำตรวิทยำไฟฟ้ำ ขออนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดหำจ ำนวน 32 
รำยกำร คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 98,341,270.62 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของกรอบวงเงินงบประมำณที่ขออนุมัติ
ให้ด ำเนินกำรจัดหำ ดังนั้น เมื่อพิจำรณำจำก ฝ่ำยงำนที่ขออนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดหำที่มีกรอบวงเงินสูงสุด 5 
อันดับ รวมเป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น 241,770,939.84 หรือคิดเป็นร้อยละ 85  ของกรอบวงเงินงบประมำณที่
ขอให้ด ำเนินกำรจัดหำ  
  



 

 

7 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นกำรซื้อจ้ำงที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อสถำบัน กำรเริ่มต้นกระบวนกำรขอให้จัดหำพัสดุ ซึ่งถือเป็น

กระบวนกำรแรกที่จะส่งเรื่องเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำจัดหำพัสดุของ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล หรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำเนินกำรจัดหำ ซึ่งจำกข้อมูลตำรำงที่ 5 สะท้อนให้เห็นว่ำ สถำบัน มีควำมเสี่ยงที่จะ
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรผูกพันสัญญำ ตำมกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 ตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/9442 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2563 ก ำหนดเป้ำหมำยให้รำยกำรก่อหนี้
ผูกพันส ำหรับรำยกำรผูกพันใหม่ ให้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันภำยใน 31 มีนำคม 2563 และก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำส่งมอบทุกรำยกำรภำยในเดือน กันยำยน 2563 และ สถำบัน สำมำรถด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันภำยใน 
31 มีนำคม 2563 ได้เพียง 224 รำยกำร คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 60 ,824,807.36 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ
ควำมส ำเร็จเพียง 21 

 
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

 
ประเด็นปัญหำและข้อจ ำกัดที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ  สถำบัน มี

ควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ได้แก่ หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรส่งค ำขอให้ด ำเนินกำรจัดหำร้อยละ 
80 หลังวันที่ 31 มีนำคม 2563  เป็นผลให้กำรผูกพันสัญญำ และกำรส่งมอบพัสดุตำมสัญญำ ไม่สอดคล้องตำม

กรอบนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนด  
 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตำรำงที่ 6 :  รำยงำนสรุปกำรงบประมำณท่ีประหยัดได ้ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกตำมฝ่ำยงำน ระหว่ำง
วันที ่1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563  

งบประมำณท่ีขอใช้ในปีงบประมำณ (หน่วย:บำท) 
งบประมำณที่ขอใช้ วงเงินที่ตกลงซื้อ งบประมำณท่ีประหยัดได้ 
265,462,930.86 260,937,274.93 4,525,655.93 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.30 ร้อยละ 1.70 

จำกข้อมูลตำรำงที่ 5  ปีงบประมำณ พ .ศ . 2563 สถำบัน มีโครงกำรที่ขอใช้เงินเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำยในปี 2563 จ ำนวน 811 รำยกำร พบว่ำ สถำบัน สำมำรถประหยัดงบประมำณได้เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
4,525,655.93 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.70  
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5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัด ในข้อ 3   3  สำมำรถน ำมำก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุง

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเบื้องต้นผ่ำนระบบองค์ควำมรู้ (KM) ได้ดังนี้  

1. ให้ควำมรู้เรื่อง “กำรเตรียมจัดซื้อ 2564” วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ควำมรู้ ขั้นตอน กำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับกำรจัดซื้อ 2564 ทั้งภำยใน กลุ่มงำนพัสดุ และนอกกลุ่มงำนพัสดุ เพ่ือให้ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนกำรจัดหำพัสดุ (Stakeholder) ในทั้งภำยใน กลุ่มงำนพัสดุ และนอกกลุ่มงำน
พัสดุ ทรำบขั้นตอนและกรอบระยะเวลำส ำหรับกำรเตรียมกำรจัดซื้อ 2564 ได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผล
ให้สถำบันสำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ตำมกรอบระยะเวลำที่รัฐบำลก ำหนด โดยได้แจ้งเวียนไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อผู้บริหำรระดับต้น ถึงระดับสูง เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563 และน ำเสนอ
ประเด็นปัญหำควำมล่ำช้ำต่อที่ประชุมผู้บริหำรประจ ำเดือน กันยำยน 2563 อีกด้วย  

 
 

จัดท ำรำยงำนโดย 
 

 
 

นำยเจนณิพัฒน์  ยะอนันต์ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบัญชีกำรเงินและพัสดุ 

ฝ่ำยบริหำรกลำง 
วันที่รำยงำน :  7 ตุลำคม 2563 
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