รายงานวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่ำรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
อย่ำงไร เพื่อให้ เป็ นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ
(Integity and Transparency Assessment : ITA) และสำมำรถนำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนครั้งจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จานวนครั้ง
ของการจัดซื้อ
จัดจ้าง

502

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(จานวนครั้ง)
-

100.00%

-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา
สอบราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(จานวนครั้ง)
(จานวนครั้ง)
9
1.79%

-

วิธีคัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

(จานวนครั้ง) (จานวนครั้ง)
11
482
2.19%

96.02%

จำกตำรำงที่ 1 จะพบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนเขตทวีวัฒนำได้ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง รวมจำนวน 502 ครั้ง พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงสุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 482 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 96.02 รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก จำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.19 และวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.79 ดังแผนภูมิที่แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง
จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แผนภูมิสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธคี ัดเลือก
จานวน 11 ครั้ง
ร้อยละ 2.19

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จานวน 9 ครั้ง ร้อยละ 1.79

วิธเี ฉพาะเจาะจง
จานวน 482 ครั้ง
ร้อยละ 96.02

-2ตารางที่ 2 แสดงจำนวนเงินงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
(บาท)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา สอบราคา
วิธีคัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(e-bidding)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

111,374,729.82

-

17,522,426.63

-

100.00%

-

15.73%

-

วิธีเฉพาะเจาะจง
(บาท)

20,446,832.00 73,405,471.19
18.36%

65.91%

จำกตำรำงที่ 2 จะเห็ นได้ว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตทวีวัฒ นำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมเป็นเงิน 111,374,729.82 บำท พบว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจำนวนเงิน 73,405,471.19 บำท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.91
รองลงมำคือวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 20,446,832.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.36 และงบประมำณที่ใช้
น้อยที่สุดคือวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 17,522,426.63 บำท คิดเป็นร้อยละ
15.73 ดังแผนภูมิที่แสดงร้อยละของจำนวนเงินงบประมำณ จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แผนภูมิสรุปผลการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จานวนเงิน 17,522,426.63 บาท
ร้อยละ 15.73

วิธเี ฉพาะเจาะจง
จานวนเงิน 73,405,471.19 บาท
ร้อยละ 65.91

วิธคี ัดเลือก
จานวนเงิน 20,446,832.00 บาท
ร้อยละ 18.36

-3ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
1. เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครมีกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ (MIS2) ในทุกโครงกำรเพื่อกำร
เบิกจ่ำยเงินของกรุงเทพมหำนคร และจะต้องดำเนินกำรผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลำง
ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนที่ซ้ำซ้อน อำจทำให้เกิดกำรล่ำช้ำและเกิดข้อผิดพลำดได้
2. บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำรตีควำม
กฎหมำย ระเบี ย บ และหนั งสื อ เวีย นที่เ กี่ยวข้อง ซึ่ง อำจเสี่ ย งต่อ กำรปฏิบั ติงำนไม่ เป็น ไปตำมแนวทำงใน
กระบวนกำรจั ด ซื้อ จั ด จ้ ำ ง ทำให้ มีกำรยกเลิ ก ดำเนิ นกำรและเริ่ม ดำเนิน กำรใหม่ ห ลำยรอบ ส่ ง ผลให้ กำร
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ
3. กำรใช้งำนระบบเกิดกำรขัดข้องในบำงครั้งที่มีผู้ ใช้งำนพร้อมกันจำนวนมำก ประกอบกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภำพของโปรแกรมไม่รองรับต่อกำรใช้งำนที่มีกำรปรับปรุงตลอดเวลำ
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. พัฒนำระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของกรุงเทพมหำนคร (MIS 2) กับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
(e-GP) ของกรมบัญชีกลำง ให้สำมำรถเชื่อมโยงหรือลิ้งค์กันได้ เพื่อกำรทำงำนที่สะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลำด
ในกำรดำเนินงำน
2. จัดประชุมเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้ กำร
ดำเนิ นงำนเป็ น ไปในทิศทำงเดียวกัน ทันต่อเหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ปัจจุบัน พร้อมจัดทำคู่มือ ขั้นตอน
ตัวอย่ำงวิธีดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่ชัดเจน
3. จั ดกำรฝึ กอบรมบุ คลำกรผู้ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และเข้ำใจ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ถูกวิธี รวมถึงกำรเข้ำถึงควำมทันสมัยของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำร
ทำงำนมำกที่สุด
4. จัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทัน สมัยรองรับกำรทำงำนในยุคที่เทคโนโลยี
มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อสร้ำงเครื่องมือในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพต่อไป
-------------------------------------------------------------------

