
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางสำนักงานเขตดุสิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. รายการแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป 2564 รวม 378 เรื่อง  ดังนี้ 

รายการแผนจัดซื้อจัดจาง จำนวน หนวย 

1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.60 
    (วงเงนิเกิน 500,000.-บาท) 

10 เรื่อง 

2. ไมประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.60 
    (วงเงนิไมเกิน 500,000.-บาท) 

368 เรื่อง 

สรุปรายการจัดซื้อจัดจาง ประจำป พ.ศ. 2564 378 เรื่อง 

 
 

 2. วิธีการจัดซื้อจดัจางประจำป 2564 สามารถแยกตามวิธีการตางๆ ไดดังนี้  
             การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ซึ่งบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือให             
เปนมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคลองกับหลักบริหารราชการแผนดินที่มี ธรรมมาภิบาล สงเสรมิ               
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อใหมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว สรุปตั้งแตเดือน ต.ค. 2563 – เดือน ก.ย. 2564 
 

การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ลำดับ 
วิธีการจัดซื้อ 

จัดจาง 
จำนวน 
เรื่อง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินจัดซื้อ 
จัดจาง 
จายจริง 

ประหยัด 
งบประมาณ 

ได 

คิดเปน% 
ท่ีประหยัด

งบฯได 
1 วิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding) 

10 24,007,300.- 22,084,696.- 1,922,604.- 8.01% 

2 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
(e-Market) 

- - - - - 

3 วิธีคดัเลอืก - - - - - 

4 วิธีเฉพาะเจาะจง 368 18,985,000.- 18,669,795.- 315,205.- 1.66% 

รวมทั้งสิ้น 378 42,992,300.  40,457,491.- 2,237,809 5.21% 

หมายเหตุ : วงเงนิงบประมาณ อางอิงจากตัวเลขงบประมาณที่ไดรบัอนุมัติเงินงวดแตละรายการ 
 

 
/ 3. ผลการดำเนินการ..... 
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 3. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ลำ
ดับ 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

จำนวน
เร่ือง 

ในการ
จัดซื้อ 
จัดจาง 

%ของ 
จำนวนเรื่อง 
ที่จัดซื้อจัด
จางแตละ

วิธี 

วงเงินงบประมาณ 
วงเงินจัดซื้อ 

จัดจาง 
จายจริง 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

%ของ
งบประมาณ
ท่ีประหยัด
ไดแตละวิธี 

1 
วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

10 2% 24,007,300.- 22,084,696.- 1,922,604.- 8.01% 

2 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส 
(e-Market) 

- - - - - - 

3 วิธีคัดเลือก - - - - - - 

4 วิธีเฉพาะเจาะจง 368 98% 18,985,000.- 18,669,795.- 315,205.- 1.66% 

รวมทั้งสิ้น 378 100% 42,992,300.  40,457,491.- 2,237,809.- 5.21% 

หมายเหตุ : วงเงนิงบประมาณ อางอิงจากตัวเลขงบประมาณที่ไดรบัอนุมัติเงินงวดแตละรายการ 
 
            จากตารางสรปุผลการจัดซื้อจัดจางในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตดุสิตไดดำเนินการ            
จัดซื้อจัดจางแลวเสร็จรวมท้ังสิ้น 378 เรื่อง งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหจัดซื้อจัดจาง จำนวน 42,992,300.-บาท 
วงเงินจัดซื้อจัดจางจายจริง จำนวน 40,457,491 บาท คดิเปนรอยละ 98 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถ
ประหยัดงบประมาณได จำนวน 2,237,809.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.21 ของวงเงินงบประมาณ โดยการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จำนวน 
1,922,604.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.01  

           วิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีจำนวนครั้งสูงสุด ไดแก วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 368 รายการ หรือคิดเปน
รอยละ 92 อันดับ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จำนวน 10 รายการหรือคิดเปน รอยละ 2 
และอันดับที่ 3 วิธี.........-.......จำนวน.........-........รายการ หรือคิดเปนรอยละ..........-.........  
 

 4. ปญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางแกไข  
             จากการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 2564 ที่ผานมา สำนักงานเขตดุสิต ไดสรุปปญหา 
อุปสรรคขอจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแกไข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

/ ปญหาอุปสรรค..... 
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ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง ป 2564 แนวทางแกไข 

1. 

 

 

 

 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 

 
 

 

กรมบัญชีกลางไดออกหนังสือ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 
31 สิงหาคม 2564  เร่ือง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซอจัดจางพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ทำใหเจาหนาที่
ยังไมเขาใจแนวทางการดำเนินการ 
 
 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  
ประมวลผลนาน (ชา) และระบบขาดความเสถียร  
 
 
 
การจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มีปญหาในการโหลดเอกสารแนบ 
เพราะบางครั้งโหลดเอกสารเรียบรอยแลว ระบบก็ลม ตองมา
ดำเนินการใหมตั้งแตตน เพราะระบบยังไมสามารถดำเนินการ               
ไดเตม็ 100%  โดยเฉพาะเวลาปดปรับปรุงระบบ ซึ่งปดปรับปรุง 
บอยมาก แตก็ไมไดมีอะไรดขีึ้น เหมือนเดิม  
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ เสนอความตองการในการจัดหาพัสดุ 
แตแจงรายละเอียดพัสดุใหเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง  
ไมชัดเจน  
 
 
 
ขั้นตอนในการบันทึกระบบ e-GP มีหลายขั้นตอน ยุงยากลาชา 
รหัสพัสดุมีจำนวนนอยไมหลากหลาย คนหายาก ระบบมีความยุงยาก 
ซับซอน ใชเวลาบันทึกขอมูลนาน 

       - สรางความรูความเขาใจให
เจาหนาที่ดำเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัต ิโดยการจัดอบรมหรือสัมมนาหรือ
ประชุมยอย  
 
 
 
       - ควรจะมีการปรับปรุงระบบใหมี 
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
 
 
 
       - เห็นควรใชระบบที่งายกวานี้              
ซึ่งเจาหนาที่พัสดุมือใหม สามารถ 
ดำเนินการไดเลย ไมซับซอนยุงยาก  
หรือจัดอบรมใหการปฏิบัติงานเปนไป 
ในแนวทางเดียวกันทุกหนวยงาน 
 
 
 
       -  ผูรับผิดชอบโครงการจะตอง
จัดทำรายละเอียดของพัสดุที่ตองการใช 
ใหชัดเจน  
 
 
 
        - ปรับปรุงระบบ e-GP ไมให              
มีความยุงยากซับซอน ลดขั้นตอน                  
ในการลงระบบ  

 

 

/ สรุปสาเหตุ..... 
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สรุปสาเหตุและแนวทางการแกไข  
สาเหตุ  

 - กรมบัญชีกลางไดออกหนังสือ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  เรื่อง 
อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซอจัดจางพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ทำใหเจาหนาที่ยังไมเขาใจแนวทางการดำเนินการ 
 - เจาหนาที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ไมเคยปฏิบัติงานดานนี้มากอน สงผลให                  
ขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน  
 - เกิดจากความไมเสถียรของระบบและยังเปนระบบที่ใหมยังไมมีการปรับปรุงท่ีดี  
 - ระบบยังไมมีความพรอมในการใชงาน ขาดความเสถียรของระบบ สงผลใหไมสามารถลงขอมูล
จัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะมีการปดปรับปรุงระบบแตก็ยังพบปญหาอยู 
ระบบใชงานยากและมีความซับซอนในการลงขอมูลตางๆ  
 - การดำเนินการบางข้ันตอนในระบบ e-GP มีความซ้ำซอนในการดำเนินการทางเอกสาร สงผล              
ใหเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นในการลงขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP .  
 - ผูรับผิดชอบโครงการ เสนอความตองการไมชัดเจนในการจัดหาพัสดุ .  
 - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางยุงยาก ซับซอน .  
 
แนวทางการแกไขปญหา  
 - สรางความรูความเขาใจใหเจาหนาที่ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ โดยการจัดอบรมหรือสัมมนา
หรือประชุมยอย 
 - ควรมีการปรับปรุงแกไขระบบใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 - ควรปรับปรุงระบบ e-GP ใหมีความเสถียรและใชงานไดงายไมซับซอน  
 - ลดความซ้ำซอนของการดำเนินงานทางเอกสารและระบบ e-GP  
 - ผูรับผิดชอบโครงการจะตองจัดทำรายละเอียดของพัสดุใหชัดเจน .  
  
ขอเสนอแนะการปรับปรุงการพฒันาการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  
 - จัดอบรมหรือสัมมนาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
 - ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบใหดีย่ิงข้ึน  
 - จัดอบรมการใชงานระบบ e-GP ใหกับเจาหนาที่ โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดูแล          
การจัดซื้อจัดจางหรือเจาหนาที่บรรจุใหม ใหมีความรูความชำนาญมากขึ้น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

/ - ขั้นตอน..... 



- 5 - 
 
 - ขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) มีขั้นตอนคอนขางซบัซอนกับลักษณะของงาน 
ทั้งหมด  จึงมีขอเสนอแนะไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือปรับปรุง และพฒันาระบบ e-GP ใหยืดหยุน สอดคลอง 
และครอบคลุมกับลักษณะของงานเพิ่มขึ้น  
 - เมื่อเกิดปญหาในการลงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และไดติดตอไปยังกรมบัญชกีลาง (call center) 
คอนขางยากไมสามารถตอบปญหาเชงิลึกไดในทันที กรมบัญชีกลางอาจพฒันาระบบ call center ใหรองรับกับ             
ความตองการของสวนราชการตางๆ ใหมากขึ้น 
  
 
   
       
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการจัดซือจัดจ้างสํานักงานเขตดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 4 

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(e-
bidding)  จาํนวน

10 เรอืง

วิธีเฉพาะเจาะจง จาํนวน

368 เรอืง

ผลการจัดซอืจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ.2560

ประกาศแผนจดัซือจดัจา้ง 

ตาม พรบ.60 

(วงเงินเกิน 500,000 บาท) 

จาํนวน10 เรอืง

ไมป่ระกาศแผนจดัซือจดั

จา้ง ตาม พรบ.60 (วงเงิน

ไมเ่กิน 500,000 บาท)

จาํนวน 368 เรอืง

รายการแผนการจัดซอืจัดจ้าง ประจาํปี พ.ศ.2564

วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 42,992,300 บาท / วงเงินจัดซ้ือจัดจางจายจริง รวมท้ังสิ้น 40,457,491 บาท 
ประหยัดงบประมาณได รวมทั้งสิ้น 2,237,809 บาท / คิดเปน % ประหยัดงบฯ ได รวมทั้งสิ้น  5.21 % 

วงเงินงบประมาณ 
24,007,300.-บาท 

วงเงินจัดซือจัดจ้างจ่ายจริง 
22,084,696.-บาท 
ประหยัดงบประมาณได้ 
1,922,604.-บาท 

 

วงเงินงบประมาณ 
18,985,000 บาท 

วงเงินจัดซือจัดจ้างจ่ายจริง 
18,669,795 บาท 
ประหยัดงบประมาณได้ 

315,205 บาท 
 


