รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้จั ดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุถูกต้อง
ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ และจัดหาในราคาที่เหมาะสม
สามารถขับเคลื่อนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นผู้ป ฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องทราบถึงปัญหา
อุป สรรค ที่จ ะทำให้เกิดความเสี่ย งที่จ ะทำให้การจัดหาพัส ดุไม่เ ป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใน
สำนักงานเขตห้วยขวาง
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

จัดซื้อ
135
-

จำนวน (รายการ)
ข้อตกลง
จัดจ้าง
เป็นหนังสือ
99
16
1
-

รวมจัดซื้อ
จัดจ้าง
250
1

คิดเป็นร้อยละ
93.98
0.38

4

11

-

15

5.64

139

111

16

266

100.00

จากตารางที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตห้วยขวาง
ได้ดำเนินการจั ดซื้อจั ดจ้ างหรือการจั ดหาพัสดุประจำปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 266 รายการ ประกอบด้วย
1. วิธีเฉพาะเจาะจง
- วิธีการจัดซื้อ
จำนวน 135 รายการ
- วิธีการจัดจ้าง
จำนวน 99 รายการ
- ข้อตกลงเป็นหนังสือ จำนวน 16 รายการ
รวมเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 250 รายการ จำนวนเงินเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
93.98 ของจำนวนรายการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. วิธีคัดเลือก
- วิธีจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ
รวมเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนรายการ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
/3. วิธีประกวดราคา…

-23. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- วิธีการจัดซื้อ จำนวน 4 รายการ
- วิธีการจัดจ้าง จำนวน 11 รายการ
รวมเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.64 ของจำนวนรายการวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนภูมิภาพที่ 1 ร้อยละของการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
0.38%
5.64%

93.98%

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากแผนภู มิ ภ าพที่ 1 ในปี ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สำนั ก งาน
เขตห้ว ยขวาง ได้ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส ดุประจำปี รวมทั้งสิ้น จำนวน 266 รายการ
ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 250 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.98 การจัดซื้อ
จัดจ้างวิธีคัดเลือก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.38 และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ก ส์
(e-bidding) จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.64
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

250
1

งบประมาณทีใ่ ช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
41,909,465.57
663,555.00

วงเงินตาม
งบประมาณ
(บาท)
62,416,973.00
727,650.00

15

25,519,374.45

32,541,600.00

7,022,225.55

7.34

266

68,092,395.02 95,686,223.00 27,593,827.98

28.84

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

จำนวน
(รายการ)

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

ประหยัด
คิดเป็น
งบประมาณ
ร้อยละ
(บาท)
20,507,507.43 21.43
64,095.00
0.07

/จากตารางที่ 2…

-3จากตารางที่ 2 สำนั ก งานเขตห้ ว ยขวางได้ ด ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ป ระจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 266 รายการ วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 95,686,223.00 บาท
วงเงิ น ตามงบประมาณ จำนวนเงิ น 68,092,395.02 บาท สามารถประหยั ด งบประมาณได้
27,593,827.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.84 โดยแบ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
1. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 250 รายการ วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน
เงิ น 41,909,465.57 บาท วงเงินตามงบประมาณ จำนวนเงิน 62,416,973.00 บาท สามารถประหยัด
งบประมาณได้ 20,507,507.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.43
2. วิ ธี คั ด เลื อ ก จำนวน 1 รายการ วงเงิ น งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จำนวนเงิ น
663,555.00 บาท วงเงินตามงบประมาณ จำนวนเงิน 727,650.00 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้
64,095.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 15 รายการ วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการ
จั ด ซื้ อ จัดจ้าง จำนวนเงิน 25,519,374.45 บาท วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน 32,541,600.00 บาท
สามารถประหยัดงบประมาณได้ 7,022,225.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.34
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน
(รายการ)

งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)

วงเงินตาม
งบประมาณ
(บาท)

250

41,909,465.57

62,416,973.00

คิดเป็นร้อยละ
การใช้
งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
61.55

วิธีคัดเลือก

1

663,555.00

727,650.00

0.97

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

15

25,519,374.45

32,541,600.00

7.34

266

68,092,395.02

95,686,223.00

28.84

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง

รวม

/แผนภูมิภาพที่ 2…

-4แผนภูมิภาพที่ 2 แสดงร้อยละเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

ร้ อ ยละเงิ น งบประมาณ จาแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 37.48%

วิธีเฉพาะเจาะจง
61.55%

วิธีคัดเลือก 0.97%

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากแผนภูมิภาพที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ในดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทั้งสิ้น 266 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 250 รายการ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเงิน 41,909,465.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.55 วิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ งบประมาณที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 663,555.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จำนวน 15 รายการ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 25,519,374.45 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.48
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. สำนักงานเขตห้วยขวาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2564
ทั้งปีงบประมาณ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เกิ ด การแพร่ ร ะบาดขึ ้ น หลายระลอก โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศให้ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 และทางรั ฐ บาลได้ ม ี ม าตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด
ซึ่งบางมาตรการ ส่งผลกระทบในการดำเนินงานของบุคลากรสำนักงานเขตห้ว ยขวาง และบางกิจกรรม
ที่สำนักงานเขตห้วยขวางจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นการรวมผู้คนจำนวนมากก็ต้องถูกระงับ ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าใน
/กระบวนการ...

-5กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในบางขั้นตอน ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการจัดซื้อจัดจ้ างได้
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของงาน เนื่องจากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะ
ที่มีความซับซ้อน และต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุนั้น ๆ จึงทำให้
เกิดข้อผิดพลาด ทำให้มีการแก้ไข จึงอาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการพิจารณา
ทางเทคนิค ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับห้วงเวลาตามแผนงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กฎหมาย ระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก มีความซับซ้อนเข้าใจยาก
ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ทำให้งานล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดำเนินการในการจัดทำโครงการ แผนงาน งบประมาณ และ
การจัดซื้อจัดจ้าง วางแผนการปฏิบัติงาน ควรศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพิ่มเติมเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือการจัดทำร่างขอบเขตของงานซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดและการแก้ไข ซึ่งจะลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงได้
3. ให้หน่วยงานจัดทำเครื่องมือนำทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
4. เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบกฎหมาย คู่มือหนังสือเวียนเป็น
ประจำอยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยง
และความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยฝ่ายการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจ พัฒนาทักษะ สร้างมาตรฐานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางหน่วยงานยังสนับสนุนและคาดว่าจะจัดให้มี
การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยฝ่ายการคลังได้จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเครื่องมือนำทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในคู่มือฯ จะประกอบไปด้วย Check list บ่งบอกถึง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างว่าควรดำเนินการอย่างไร กำหนดเวลาเท่าไร อีกทั้งมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ประกอบใน
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

