รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตสวนหลวง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตสวนหลวงได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่าน
มา และนาผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่
ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดาเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตสวนหลวงได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซึ่งจาแนกตาม
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวม

จานวน (โครงการ)
279
13
292

คิดเป็นร้อยละ
95.55
4.45
100

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตสวนหลวง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้า ง เป็น
จานวน 292 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 279
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.55 รองลงมา คือ เสนอราคาโดยการประมูลอิเ ล็กทรอนิกส์ จานวน 13 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 4.45 ตามลาดับ ดังภาพที่ 1

วิธีการจัดซือ้
4.45
วิธีเฉพาะเจาะจง
95.55

เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจานวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวม

จานวน
(โครงการ)
279
13
288

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
28,447,149.50
28,084,052.52
56,531,202.02

คิดเป็นร้อยละ
50.32
49.68
100

จากตารางที่ 2 งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสานักงานเขตสวนหลวง
56,531,202.02 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้า งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีวงเงินสูงสุด เป็น
จ านวนเงิ น 28,447,149.50 บาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 50.32 รองลงมาคือ วิธี เสนอราคาโดยการประมู ล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจานวนเงิน 28,084,052.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.68 ดังภาพที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสานักงานเขตสวนหลวงในภาพรวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ านวน 56,531,202.02 บาท เป็ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง เป็ น จ านวนเงิ น
28,447,149.50 บาทคิดเป็น ร้อยละ 50.32 รองลงมาคือ วิธีเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
จานวนเงิน 28,084,052.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.68 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันแบบเปิดกว้างมาก
ที่สุด
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนโครงการมากที่สุด โดยแยกเป็นการ
จัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท จานวน 279 โครงการ วงเงิน
งบประมาณรวม 28,447,149.50 บาท และโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท จานวน 13
โครงการ วงเงิ น งบประมารรวม 28,084,052.52 บาท และเมื่ อ พิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในรายละเอียดในโครงการแล้วพบว่า เป็นการจัดหาที่เป็นงาน
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง กาหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกาหนดวิธีจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย จานวน 2 โครงการ และจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
จานวน 1 โครงการ)
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จานวน 288 โครงการ ใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 56,531,202.02
บาท ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการ

งบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

28,084,053

28,447,150

วิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
สานักงานเขตสวนหลวงได้ดาเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมีกระบวนการ
ดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ ซึ่งในการดาเนินการจัดหาพัสดุประสบปัญหาในทางปฏิบัติจาแนกเป็น
ประเด็น ดังนี้
 ปัญหาอุปสรรค
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการมีความไม่ชัดเจนและบางรายการมีความ
ซับซ้อนอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อเสนอแนะ
1. แนะนาวิธีและแนวทางในการจัดทาขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการ
บริ ห ารสั ญ ญาและการบริ ห ารพั ส ดุ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2. ติดตามและเน้นย้าในส่วนงานดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

