รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักงานเขตบางนา
การจัดซื้อจัดจ้างของภาคราชการ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานของรัฐในการ
จัดหาทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในการดำเนิ นงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย การบริหารพัสดุเป็นการบริหาร
จัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหา พัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ต่าง ๆ ให้ได้
ทันเวลาและตามปริมาณที่ต้องการได้คุณภาพที่เหมาะสม และ ณ จุดที่ต้องการและมีการควบคุมการบำรุงรักษา
พัสดุ ให้มีอายุการใช้ยาวนานและมีสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถซ่อมแซม
ให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม หรือหากดำเนินการซ่อมก็ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ
ในการจัดซ่อม เพื่อเป็นการสนับสนุนและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือ
โครงการให้สามารถดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการที่มีหลายขั้นตอน
นับตั้งแต่การกำหนดนโยบายการวางแผน การกำหนดความต้องการการจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การเก็บ
รักษา การบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีควบคุมพัสดุ
การจัดหาพัสดุที่มีความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้
พัสดุ และจัดหาในราคาที่เหมาะสม จะสามารถขับเคลื่อนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง จึงต้องทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้
สำนักงานเขตบางนา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงได้จัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตบางนา เพื่ อ
เป็นการแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานเขตบางนามีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
อย่างไร และเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด จากการดำเนินการรวมทั้งข้อเสนอแนะ
และแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่ว ยงานภาครัฐ (ITA) ที่กำหนดให้ส ่ว นราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒ นากระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาค
ราชการอย่างสูงสุด

-๒ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการ
404

394

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9

คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

คิดเป็นร้อยละ
๙7.52

คิดเป็นร้อยละ
2.23

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก
1
คิดเป็นร้อยละ
๐.25

จากตารางที่ ๑ วิเคราะห์จำนวนโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดจำนวน 404 โครงการ โดย
สามารถจำแนกเป็นวิธีที่สำนักงานเขตบางนาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จากวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตามงบประมาณของกรุงเทพมหานครและจำแนกแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่
ใช้ในการจัดหาพัสดุเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 39๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
97.52 ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาทตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีต่อมาคือวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 9
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.23 วงเงินงบประมาณเป็นตัวกำหนดวิธีการจัดหา คือการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงิน
เกิน ๕ แสนบาท และวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.25

ร้อยละของจานวนโครงการแยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2565
400

394

300
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9

1

0

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาฯ

คัดเลือก

แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

-3ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของวงเงินตามสัญญา จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินตามสัญญา
(บาท)

คัดเลือก

44,487,145.56
คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

2,777,720.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
11,260,941.55

30,448,484.01

คิดเป็นร้อยละ
6.24

คิดเป็นร้อยละ
25.32

คิดเป็นร้อยละ
๖8.44

เฉพาะเจาะจง

จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลวงเงินตามสัญญา จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการจั ดหาพัส ดุจากรายจ่ ายตามงบประมาณกรุ งเทพมหานคร
และลงนามในสัญญาโดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ลงนามในสัญญาจากเงินรายจ่ายตามงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร สามารถจำแนกตามวิธีได้ 3 วิธี โดยเรียงจากน้อยไปหามาก วิธีแรกคือ วิธีคัดเลือก มีการลงนาม
ในสัญญา จำนวน 2,777,720.-บาท คิดเป็นร้อยละ 6.24 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) มีการ
ลงนามในสัญญา จำนวน ๑1,260,941.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.32 และวิธีที่สุดท้าย คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
มีการลงนามในสัญญา จำนวน ๓0,448,484.01 บาท คิดเป็นร้อยละ ๖8.44
ร้ อ ยละแสดงวงเงิ น ตามสั ญ ญา จาแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
25.32%
6.24%
68.44%

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

แผนภูมิที่ ๓ แสดงร้อยละของวงเงินตามสัญญา จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

-4ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการ)
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.

เพิ่ม/ลด

คิดเป็นร้อยละ

๒๕๖3

๒๕๖4

524

394

-130

24.81

4

1

-3

75

14

9

-5

35.71

542

404

-138

25.46

จากตารางที่ 3 จากตารางที่ 3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
สำนักงานเขตบางนาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี รวมทั้งสิ้น 404 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี รวมทั้งสิ้น ๕๔2 โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวนโครงการลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จำนวน 3 วิธี คือ การจัดซื้อจัดจ้า งในวิธีเฉพาะเจาะจง ลดลงจำนวน ๑30
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒4.81 การจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก ลดลงจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลดลงจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓5.71

-5จากการรวบรวมข้ อ มู ล และสรุ ป ผลการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งของสำนั ก งานเขตบางนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน 404 โครงการ จะเห็นว่าจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวน
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จำนวนทั้งสิ้น ๕๔2 โครงการ เมื่อนำ
ข้อมูล ของแต่ล ะวิธ ี การจัดหามาวิ เคราะห์ พบว่าจำนวนโครงการได้ล ดลงทุกวิธ ีก ารจัดหา สืบเนื่องมาจาก
กรุงเทพมหานคร ดำเนิน การจัดเก็บ ภาษีล ดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 ซึ่งมีส าเหตุมาจาก
พระราชบัญญัติภ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผ ลบังคับใช้ทำให้ รัฐบาลประกาศให้ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ จัดเก็บภาษีตามอัตราที่รัฐบาลประกาศ ทำให้กรุงเทพมหานครจัดเก็ดภาษีได้น้อย ไม่ว่าจะเป็น
การจัดเก็บเองหรือให้หน่วยงานของรัฐอื่นจัดเก็บแทน อีกทั้งยังมีปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าคือ มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID—๑๙) ทำให้สำนักงานเขตบางนาได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
จากกรุงเทพมหานครลดลง และกรุงเทพมหานคร ไม่จัดสรรงบประมาณในบางส่วน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลทำให้การจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่ องใช้ฯ มี
ความครบถ้วนถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
บางนา ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามแผนงาน โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการไปได้ด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานนั้น เจ้าหน้าที่ผ ู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน และต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างดี
จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตบางนา
ประกอบด้วย ๑๐ ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัดอีก ๗ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างยังมีปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวแปร
ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัญหาและอุปสรรค
การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มี ป ั ญ หาและอุ ป สรรคไม่ แ ตกต่ า งจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เนื่องจากปัญหาหลักคือ ด้านทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็น
ปั ญ หาอั น ดั บ ต้ น ๆ ของหน่ ว ยงานที ่ ส ั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารโยกย้ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ของ
กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการโอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และโอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ
อื่น ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนบางคนไม่เคยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเคยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่ครบถ้วนทุกวิธี อีกทั้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการใน
ทุกขั้น ตอน ต้องอาศัย ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ ่ ง ใน
คณะกรรมการบางคณะ หากขาดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือ
พิจารณาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรืออาจถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

-6ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักงานเขตบางนาได้รับเงิน
งบประมาณลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับ มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
และผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศต่าง ๆ เพื่อควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบในการดำเนินการของหน่ว ยงาน ทำให้บางโครงการต้องยกเลิก
การดำเนินการ บางโครงการเลื่อนเวลาการดำเนินการ เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในบางขั้นตอน
เช่น การประกาศให้หน่วยงานงดจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่ม ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอน
กระบวนงานหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีความซับซ้อนตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการมากขึ้น ประกอบกับหนังสือเวียนที่กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ออกใหม่หลายฉบับ เพื่อให้การ
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ทำให้การตีความเกิดความคลาดเคลื่อน สับสนเกี่ยวกับกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำ
ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ด้านบุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติ การตีความ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง อาจเสี่ยงต่อการปฏิบัติ งานไม่เป็นไปตามแนวทางฯ ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการยกเลิกการดำเนินการ และเริ่มดำเนินการใหม่หลายรอบ ทำให้ การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดฯ
ดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจ เพิ่มขึ้น และจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้มีการคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า ทำให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุก็มีความจำเป็นเร่งด่วน ในทางปฏิบัติประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญ
อาจเสี่ยงต่อการทำงานเกิดความผิดพลาดได้ง่ายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การออกหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ทำให้การตีความตาม
หนังสือเวียนของเจ้าหน้าที่ต่างกัน เกิดการสับสน คลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้
4. หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มีการเร่งรัด ติดตาม
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามรายสัปดาห์ รายเดือนและมีการรายงานผลการดำเนินการต่อ
ผู้บริหารทุกเดือน ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

-7ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
-จัดทำหนังสือเวียนแจ้งซักซ้อมความเข้าใจ คู่มือ ขั้นตอน กระบวนงานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
หน่วยงานภายในใช้ประกอบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป
-จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้
ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน หากมีตัวอย่าง วิธีการดำเนินการในแต่ ละวิธี ในแต่ละเรื่อง ชัดเจน และ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ จะทำให้ลดความล่าช้าในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้โดยไม่ลังเลเพราะกลัวความผิดที่ไม่ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบแบบแผน
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดำเนินการในการจัดทำโครงการ แผนงาน งบประมาณ และ
การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพิ่มเติม และคอยติดตามกฎหมายระเบียบและ
หนังสือเวียนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบคำถามตามแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้ความปรึกษาเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือไม่
เคยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง เพิ่มช่องทางเพื่อให้คำปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ หลายๆ
ช่องทาง
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะเห็นได้ว่าการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันตามเวลา ถึงแม้จะมีปัญหาและ
อุปสรรค จากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และการตีความในกฎหมายระเบีย บที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจั ดซื้ อจั ดจ้า งทั้ งในด้านการปฏิ บัต ิ ต าม
กระบวนการขั้นตอน และการปฏิบัติในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลแจ้งเวียนหนังสือแนวทางปฏิบัติในเรื่องใหม่ๆ ออกมาอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประสบผลสำเร็จมากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจักต้อง
ศึกษา ทำความเข้าใจหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางอย่างสม่ำเสมอ และทันต่อเหตุการณ์ในทุก ๆ สถานการณ์ให้
เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยการควบคุมดูแลให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และ
ทันต่อเหตุการณ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
นางดาวนภา ต๋าคำชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงาน

