
 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ส านักงานเขตสวนหลวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักงานเขตสวนหลวงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่าน
มา และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่
ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตสวนหลวงได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซึ่งจ าแนกตาม
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 279 95.55 
เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 13 4.45 

รวม 292 100 
  

 จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตสวนหลวง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
จ านวน 292 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 279   
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.55 รองลงมา คือ เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 13 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 4.45 ตามล าดับ ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

95.55 

4.45 

วิธีการจัดซือ้ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 



ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณจ านวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
(โครงการ) 

วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 279 28,447,149.50 50.32 
เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 13 28,084,052.52 49.68 

รวม 288 56,531,202.02 100 
 

  จากตารางท่ี 2 งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของส านักงานเขตสวนหลวง    
56,531,202.02  บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีวงเงินสูงสุด เป็น
จ านวนเงิน 28,447,149.50 บาทคิดเป็น ร้อยละ 50.32 รองลงมาคือ วิธีเสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนเงิน 28,084,052.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.68 ดังภาพที่ 2 

  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของส านักงานเขตสวนหลวงในภาพรวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 56 ,531 ,202.02  บาท เป็นการจัดซื้ อจัดจ้ า งด้ วยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 
28,447,149.50 บาทคิดเป็น ร้อยละ 50.32 รองลงมาคือ วิธีเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
จ านวนเงิน    28,084,052.52  บาท คิดเป็นร้อยละ 49.68 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันแบบเปิดกว้างมาก
ที่สุด 

  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนโครงการมากที่สุด โดยแยกเป็นการ
จัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 279 โครงการ วงเงิน
งบประมาณรวม 28,447,149.50 บาท และโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท จ านวน 13    
โครงการ วงเงินงบประมารรวม 28 ,084,052.52 บาท และเมื่อพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในรายละเอียดในโครงการแล้วพบว่า เป็นการจัดหาที่เป็นงาน
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 2 โครงการ และจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
จ านวน 1  โครงการ) 

 ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ านวน 288 โครงการ ใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 56,531,202.02 
บาท   ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการ 



 

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

  ส านักงานเขตสวนหลวงได้ด าเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมีกระบวนการ 
ด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการด าเนินการจัดหาพัสดุประสบปัญหาในทางปฏิบัติจ าแนกเป็น
ประเด็น ดังนี้ 

 ปัญหาอุปสรรค 

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการมีความไม่ชัดเจนและบางรายการมีความ
ซับซ้อนอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ข้อเสนอแนะ 

  1. แนะน าวิธีและแนวทางในการจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการ
บริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ เกี่ยวข้องในการจัดท าขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  2. ติดตามและเน้นย้ าในส่วนงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 28,447,150  28,084,053 

งบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

เสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 


