รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่มคี วามสาคัญต่อภารกิจของส่วนราชการ ใน
การจัดหาทรัพยากร เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย การบริหารพัสดุเป็ น
การบริห ารจัดการเพื่อ อ านวยความสะดวกในการจัด หาพัส ดุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใ ช้
เครื่องจักรกล ต่าง ๆ ให้ได้ทนั เวลาและตามปริมาณทีต่ อ้ งการ ได้คุณภาพทีเ่ หมาะสมและมีการควบคุม
บารุงรักษาพัสดุ ให้มอี ายุการใช้งานยาวนานและมีสภาพดีอยู่เสมอ รวมทัง้ การจาหน่ ายพัสดุออกจาก
บัญชีเมื่อไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดเี หมือนเดิมโดยคุม้ กับค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานให้ดาเนิน ไปได้ตามเป้ าหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการ
ดาเนินการที่มหี ลายขัน้ ตอน นับตัง้ แต่การกาหนดนโยบาย การวางแผนการกาหนดความต้องการ การ
จัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การเก็บรักษา
การบารุงรักษาและการจาหน่ายพัสดุออกจาก
บัญชีควบคุมพัสดุ
การจัดหาพัสดุท่มี คี วามถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบตั งิ าน ทันตามกาหนดเวลาที่
ต้องการใช้พสั ดุ และจัดหาในราคาทีเ่ หมาะสม จะสามารถขับเคลื่อนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
ต่าง ๆ
ของหน่วยงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างจึงต้องทราบถึงปั ญหา อุปสรรค ทีจ่ ะทาให้เกิดความเสีย่ งที่
จะทาให้การจัดหาพัสดุไม่เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้
สานักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปี ท่ผี ่านมามีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นอย่างไร และเป็ น
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและปั ญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดจากการดาเนินการ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะและ
แนวทางปรับปรุง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ทีก่ าหนดให้สว่ นราชการได้นาผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐทีต่ ้อง
แสดงถึง ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ใ นการด าเนิ น งาน เพื่อ ให้ ใ ห้เ กิด ความคุ้ม ค่ า มีป ระสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล และเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างสูงสุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตบึงกุ่ม ได้ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุ ซึง่ จาแนกตาม
ประเภทการจัดซือ้ จัดจ้าง ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจาแนกตามวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564
วิ ธีการจัดซื้อจัดจ้า

จานวน (รายการ)

คิ ดเป็ นร้อยละ

• วิธเี ฉพาะเจาะจง
• วิ ธี เ ส น อ ร า ค า โ ด ย ก า ร ป ร ะ มู ล

278

91.75

15

4.95

10

3.30

303

100.00

อิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)
• วิธคี ดั เลือก
รวม

จากตารางที่ 1 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตบึงกุ่มได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็ นจานวน 303 รายการ พบว่าวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้างที่มจี านวนโครงการมากที่สุดคือ วิธเี ฉพาะเจาะจง
จานวน 278 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 91.75 วิธเี สนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
จานวน 15 รายการ คิดเป็ นร้อ ยละ 4.95 และวิธีค ดั เลือ ก จานวน 10 รายการ คิดเป็ นร้อ ยละ 3.30
ตามลาดับ
แผนภาพที่ 1 ร้อยละของการจาแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ร้อยละ
4.95

3.30

91.75

วิธีเฉพาะเจาะจง

e - bidding

วิธีคัดเลือก

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณการจาแนกตามวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2564
วิ ธีการจัดซื้อจัดจ้า

งบประมาณ (บาท)

คิ ดเป็ นร้อยละ

• วิธเี ฉพาะเจาะจง
• วิ ธี เ ส น อ ร า ค า โ ด ย ก า ร ป ร ะ มู ล

38,893,876.59

52.16

26,517,235.26

35.57

9,145,449.25

12.27

74,556,561.10

100.00

อิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)
• วิธคี ดั เลือก
รวม

จากตารางที่ 2 งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสานักงานเขตบึงกุ่ม
จานวน 74,556,561.10 บาท พบว่า งบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง มีวงเงิน
สูง สุ ด เป็ น จ านวนเงิน 38,893,876.59 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 52.16 วิธีเ สนอราคาโดยการประมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จานวนเงิน 26,517,235.26 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.57 และวิธีคดั เลือก
จานวนเงิน 9,145,449.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.27 ตามลาดับ
แผนภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2564

ร อ้ ย ล ะ
1 2 .2 7

3 5 .5 7

5 2 .1 6

วิธ เี ฉ พ าะเจ าะจ ง

e - b i d d in g
วิธ คี ด ัเล อื ก

จากที่มีก ารรวบรวมข้อ มูล และสรุ ป ผลการจัด ซื้อ จัดจ้า ง ของส านัก งานเขตบึงกุ่ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นว่าจานวนโครงการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธเี ฉพาะเจาะจง มี
จ านวนโครงการที่ม ากกว่ า การจัด ซื้อ จัด จ้า งด้ว ยวิธีเ สนอราคาโดยการประมูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e –
bidding) และวิธคี ดั เลือก
ปัญหาและอุปสรรค

• คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีผ่ กู้ าหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขาดความ
เข้าใจรายละเอียดของงานจึงเกิดข้อผิดพลาด ทาให้มกี ารแก้ไข จึงอาจเกิดความล่าช้าในกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างในขัน้ ตอนต่อไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบกับห้วงระยะเวลาตามแผนงาน

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในบางโครงการอาจจะมีการดาเนินการมากกว่า 1 ครัง้ โดยเหตุอาจ
เกิดจากผู้ประกอบการที่อาจจะยื่นข้อเสนอผิดเงื่อนไขหรือไม่มผี ู้ย่นื เสนอในโครงการนัน้ ซึ่งจะต้องเริม่
กระบวนการในการจัดหาครัง้ ใหม่ ทาให้ระยะเวลาในการจัดหาวัสดุไม่เป็ นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

• จัดทาหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด เร่งรัดติดตามการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/
โครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้หน่ วยงานสามารถใช้ประโยชน์ จากพัสดุท่มี กี ารจัดหาได้ต ามวัตถุประสงค์ และไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อการบริหารงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

• เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการในด้านการจัดทาโครงการ แผนงาน งบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ พิม่ เติม เพื่อให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายตามแผนทีก่ าหนดไว้

• คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้ า ที่ก าหนดรายละเอีย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของครุ ภัณ ฑ์ หรือ
รายละเอียดข้อกาหนดการจ้าง (TOR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั ก่อนส่งข้อมูลให้เจ้าหน้ าที่
ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง

• มีการจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ เ่ี กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านพัสดุ เพือ่ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง และเพิม่ พูนความรูด้ า้ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

• จัดทาคู่มอื แนวทางปฏิบตั ิ เอกสารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านด้านพัสดุ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านใช้ประกอบในการปฏิบตั ิงานทีถ่ ูกต้องต่อไป

