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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตหลักสี่
สานักงานเขตหลักสี่ ได้จด
ั ทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อ เป็ นข้อ มู ล ประกอบการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานของรัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึง่ กาหนดให้สว่ นราชการมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปี ทีผ
่ า่ นมา และนาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐทีต
่ อ
้ งแสดงถึง
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดาเนินงาน เพือ
่ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดความคุม
้ ค่า และเป็ นประโยชน์ตอ
่ ภาครัฐ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตหลักสี่ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุซงึ่ จาแนกตาม ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจานวนครัง้ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครัง้
คิดเป็ นร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง
362
95.00
วิธีคดั เลือก
0
0
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21
5.0
(e-bidding)
รวม
383
100
จากตารางที่ 1 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านัก งานเขตหลัก สี่ ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็ นจานวน 383 รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
จานวนครัง้ ในการจัดซื้อจัดจ้างมากทีส
่ ุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 362 ครัง้ คิด
เป็ นร้อ ยละ 95.0 รองลงมา คื อ วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-bidding)
จานวน 21 ครัง้
คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และน้อยทีส
่ ุด คือ วิธีคดั เลือก จานวน 0 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 0
ตามลาดับ ดังภาพที่ 1
0 5.00

95.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพที่ ๑ ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

-2–
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของเงินงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จานวนครัง้

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคดั เลือก
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

362
0
21
383

52 %

วงเงินงบประมาณ คิดเป็ นร้อย
(บาท)
ละ
51,897,479.21
52.0
0
0
48,047,452.00

48.0

99,944,931.21

100

48%

0%
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

-3รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง
ลา
ดับ

ฝ่ าย/โรงเรียน

จานว
น
(ครัง้ )

วงเงินทีจ่ ดั ซื้อจัด
จ้าง (บาท)

1

ปกครอง

27

3,718,151.95

2

ทะเบียน

3

146,849.00

3

โยธา

25

4

สิง่ แวดล้อมฯ

5

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
วิธีค ัดเลือก
(e-bidding)
จาน วงเงินที่ จานว
วน
น
จัดซื้อ
วงเงินทีจ่ ดั ซื้อจัด
จ้าง (บาท)
(ครั้ จัดจ้าง
(บาท) (ครัง้ )
ง)
-

-

1

1,188,000

5,644,649.80

-

-

16

41,508,202.00

12

1,360,950.00

-

-

-

รายได้

6

268,150.00

6

รักษาความสะอาดฯ

22

2,281,077.45

-

-

3

3,991,362.000

7

การศึกษา

11

6,763,285.78

-

-

1

1,359,888.00

8

การคลัง

7

147,593.13

-

-

-

-

9

เทศกิจ

7

409,444.50

11

620,398.60

-

-

-

-

21

48,047,452.00

10 พัฒนาชุมชนฯ
11

รร.วัดหลักสี่
(ทองใบทิวารีวท
ิ ยา)

30

12

รร.บางเขน
(ไว้สาลีอนุสรณ์ )

34

13

รร.ทุง่ สองห้อง
(คุปตัษเฐียรอุทศ
ิ )

30

14 รร.การเคหะท่าทราย

47

15

รร.เคหะทุง่ สองห้อง
วิทยา 1

57

16

รร.เคหะทุง่ สองห้อง
วิทยา 2

33

รวมทัง้ สิน
้

362

4,202,150.75
3,721,598.25
4,202,150.75
7,356,940.25
7,673,435.50
3,380,653.50
897,479.21

-4ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด และแนวทางแก้ไข
สานักงานเขตหลักสี่ ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุให้เป็ นไปตามระเบียบโดยมี
กระบวนการดาเนินงาน
เป็ นไปตามขัน
้ ตอนที่ก าหนดไว้ ซึ่ ง ในการด าเนิ น การจัด หาพัส ดุ ประสบปัญ หา
ในทางปฏิบตั งิ าน จาแนกเป็ นประเด็น ดังนี้
 ปัญหาอุปสรรค
๑. จานวนโครงการการจัด หาพัสดุมี จานวนมาก อาจส่งผลให้เกิด ความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั งิ านได้
๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการมีความไม่ ชด
ั เจน
และบางรายการมี
ความซับซ้อนอาจส่งผลให้เกิดความส่าข้าในการจัดซื้อจัด
จ้าง
๓. ระบบมีความซับซ้อน เข้าใจยาก มีขอ
้ มูลทีต
่ อ
้ งกรอกจานวนมาก ทาให้
เกิดข้อผิดพลาดในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
4. เจ้าหน้าทีข
่ าดความรูค
้ วามเข้าใจและขาดความชานาญในการใช้งาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 แนวทางปรับปรุงแก้ไข
๑. มี ก ารอบรมความรู ้เ กี่ย วกับ การจัด หาพัส ดุต ามพระราชบัญ ญัติก าร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่พนักงานและเจ้าหน้าทีท
่ ี่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อเป็ นการปูพื้น ฐานความรู ้ และเสริมสร้าง
ความรู ้ค วามเข้า ใจในระดับ เดี ย วกัน ของพนัก งานและเจ้า หน้ า ที่ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการจัดหาพัสดุ อันจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
๒. จัด อบรมวิ ธี ใ นการจัด ท าขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลัก ษณะเฉพาะ การบริห ารสัญ ญา และการบริห ารพัส ดุ แก่เ จ้า หน้ า ที่พ สั ดุ แ ละ
ผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดทาขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ
๓. ควรมี ก ารจัด อบรมให้ก บ
ั เจ้า หน้ า ที่ที่ใ ช้ ง านระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
ภาครัฐ (e-GP) เป็ นประจาทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าทีม
่ ีการโยกย้าย เปลีย่ นตาแหน่ ง
๔. ติดตามและเน้นย้า ให้ส่วนงานดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็ นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

