รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปี ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัด ซื้อ
จัดจ้ างอย่ างไร เพื่ อให้ เป็ น ไปตามการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่ว ยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถนำผลการวิ เคราะห์ ไปปรับ ปรุ ง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน
(ครั้ง)
505
(100%)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ซือ้ เฉพาะเจาะจง จ้างเฉพาะเจาะจง ซือ้ ประกวดราคา จ้างประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
193
(38.22%)

295
(58.42%)

3
(0.59%)

9
(1.78%)

จ้างคัดเลือก
5
(0.99%)

จากตารางที่ ๑ จะพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิน 505 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซือ้ จัดจ้างมากที่สุด คือ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน
295 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.42% รองลงมา คือ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 193 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
38.22% ลำดับที่สาม คือ จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
1.78% ลำดับที่สี่ คือ จ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.99% และลำดับสุดท้าย คือ ชื้ อ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.59%
ร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ซือ้ เฉพาะเจาะจง จ้างเฉพาะเจาะจง ซือ้ ประกวดราคา จ้างประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

จ้างคัดเลือก

216,819,660.49 39,249,652.70 35,347,918.79 5,097,330.00 86,160,913.00 50,963,846.00
(16.30%)
(2.35%)
(39.74%)
(๑๐๐%)
(18.10%)
(23.51%)
จากตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดชื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตบางขุนเทียน
จำนาน 216,819,660.49 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดชื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ จ้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 86,160,913.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.74% รองลงมา
คือ จ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 50,963,846.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.51% ลำดับที่สาม คือ ซื้อ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็ น จำนวนเงิน 39,249,652.70 บาท คิ ด เป็ น ร้อยละ 18.10% ลำดั บ ที่ สี่ คื อ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 35,347,918.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.30% และลำดับสุดท้าย
คือ ชื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 5,097,330.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
2.35%
ร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการการจัดชื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

-3ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด
ด้ว ยการดำเนิ น การจั ดซื้ อ จัด จ้า ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวงและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในการดำเนินการจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบศึกษาขั้นตอน
วิธีการอย่างถี่ถ้วน
ปัจจุบัน มี การออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพั สดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริม
หรือสนับ สนุน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวิ นิจฉัยปัญ หาการจัด ซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และออกแนว
ทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด ซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทำให้เกิดการสับสนในการปฏิบัติ ประกอบกับ
ไม่มีหน่วยงานกลางที่จะจัดอบรมสัมมนาที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔
สำนั กงานเขตบางขุ นเที ยน ได้เวียนแจ้ งกฎกระทรวง ระเบี ยบ และหนั งสื อสั่ งการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และหารือร่วมกันทั้งหน่วยงานภายนอก และส่วนราชการภายในเพื่อหาข้ อสรุปในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ

