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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักการศึกษาไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื ้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานของรัฐ 

(Integrity and Transparency Addessment : ITA) ที่กำหนดใหสวนราชการมกีารวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง

ในรอบปที่ผานมา และนำผลวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐที่ตองแสดงถึงความโปรงใสตรวจสอบไดในการดำเนินงาน เพื ่อใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เกิดความคุมคาและเปนประโยชนตอภาครัฐ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษาไดดำเนินการจัดซื ้อจัดจางพัสดุ ซึ ่งจำแนก 

ตามประเภทการจัดซือ้จัดจางไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
จำนวน (โครงการ) 

คิดเปนรอยละ 
จัดซ้ือ จัดจาง เชา รวม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 137 177 2 316 92.67 
วิธีคัดเลือก 4 4 0 8 2.35 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 13 4 0 17 4.99 

รวม 154 185 2 341 100 
 จากตารางที ่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษาไดดำเนินการจัดซื ้อจัดจาง  

เปนจำนวน 341 รายการ พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 

316 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.67 รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 17 โครงการ คิดเปน 

รอยละ 4.99 และวิธีคัดเลือก จำนวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.35 ตามลำดับ ดังภาพที่ 1 

 

92.67%

2.35% 4.99%

โครงการจัดซอืจัดจ้าง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จาํแนกตามวิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคดัเลอืก

วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป
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ตารางท่ี 2 แสดงรอยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซ้ือ 
จัดจาง 

วงเงินงบประมาณที่ใชไป (บาท) คิดเปน
รอยละ จดัซ้ือ จดัจาง เชา รวม 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13,957,928.03 18,231,491.87 6,333,840.00 38,523,259.90 2.61 

วิธีคัดเลือก 45,083,340.00 13,079,876.00 0.00 58,163,216.00 3.94 
วิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไป 
175,581,277.40 1,205,712,017.24 0.00 1,381,293,294.64 93.46 

รวม 234,622,545.43 1,237,023,385.11 6,333,840.00 1,477,979,770.54 100 

 จากตารางที ่ 2 งบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื ้อจัดจางพัสดุของสำนักการศึกษา 

1,477,979,770.54 บาท พบวา งบประมาณที ่ใชในการจัดซื ้อจัดจางดวยวิธ ีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

มีวงเงินสูงสุด เปนจำนวนเงิน 1,381,293,294.64 บาท คิดเปนรอยละ 93.46 รองลงมา คือ วิธีคัดเลือก  

เปนจำนวนเงิน 58,163,216.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.94 และ ว ิ ธีเฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงิน 

38,523,259.90 บาท คิดเปนรอยละ 2.61 ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

2.61% 3.94%

93.46%

โครงการจัดซอืจัดจ้าง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จาํแนกตามการใช้เงนิงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคดัเลอืก

วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป
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ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 สำนักการศึกษาไดดำเนินการจัดหาพัสดุใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวง และแนวทางที่เกี่ยวของ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเปนไปตามขั้นตอน 
ที่กำหนดไว ซ่ึงในการดำเนินการจัดหาพัสดุประสบปญหาในทางปฏิบัติ จำแนกเปนประเด็น ดังนี ้

 ปญหาอุปสรรค 
 เจาหนาที่ตองบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน ทั้งในระบบขอมูลและขายงานระบบ
คอมพิวเตอร (MIS2) ของกรุงเทพมหานคร และระบบการจัดซื้อจัดจางภาครับ (e-gp) ของกรมบัญชีกลาง 

 ขอเสนอแนะ 
 กรุงเทพมหานครควรพัฒนาระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอร (MIS2) ใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลกับระบบการจัดซ้ือจดัจางภาครับ (e-gp) ของกรมบัญชีกลางได 
 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนครได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมี
กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่ต้องแสดงถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ในกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนครได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงพัสดุซึ่งจ ำแนกตำมประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 
จัดซื้อ จัดจ้าง รวม 

วิธีเฉพำะเจำะจง 41 89 130 87.25 

วิธีคัดเลือก 0 2 2 1.34 

เสนอรำคำโดยกำรประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2 15 17 11.41 

รวม 43 106 149 100 

จำกตำรำงที่ 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร 
ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นจ ำนวน 149 รำยกำร พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีจ ำนวนโครงกำรมำกที่สุด 
คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 130 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 87.25 รองลงมำ คือ เสนอรำคำโดยกำรประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 11.41 และวิธีคัดเลือก จ ำนวน 2 โครงกำร คิดเป็น 
ร้อยละ 1.34 ตำมล ำดับ ดังภำพที่ 1 

ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

วิธีเฉพำะเจำะจง วิธีคัดเลือก เสนอรำคำโดยกำรประมูลอิเล็กทรอนิกส์

87.25 

11.41 
1.34 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ (บาท) คิดเป็น 

ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง รวม 

วิธีเฉพำะเจำะจง 12,609,634.50 16,587,436.04 29,197,070.54 22.30 

วิธีคัดเลือก 0.00 4,506,000.00 4,506,000.00 3.44 

เสนอรำคำโดยกำร 
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

4,029,400.00 93,197,989.00 97,227,389.00 74.26 

รวม 16,639,034.50 114,291,425.04 130,930,459.54 100.00 

  จากตารางที่  2  งบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของ ส ำนักงำน
เลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร 130,930,459.54 บำท พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี
เสนอรำคำโดยกำรประมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินสูงสุด เป็นจ ำนวนเงิน 97,227,389.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 
74.26 รองลงมำ คือ วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจ ำนวนเงิน 29,197,070.54 บำท คิดเป็นร้อยละ 22.30 และ
วิธีคัดเลือก เป็นจ ำนวนเงิน 4,506,000.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.44 ดังภำพที่ 2 

  ทั้ งนี้  กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงพัสดุ  จ ำนวน 149 โครงกำร ใช้ เงินงบประมำณไปทั้ งสิ้ น 
130,930,459.54 บำท ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ 146 โครงกำร 125,998,459.54 บำท
คงเหลือโครงกำรจ้ำงปรับปรุงห้องให้บริกำรประชำชนรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์, โครงกำรจ้ำงเหมำซ่อมแซม 
บ่อน้ ำพุสัญลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี บริเวณลำนคนเมือง ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร และโครงกำร
จ้ำงเหมำซ่อมแซมพ้ืนกันซึมดำดฟ้ำอำคำรศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนครและฝ้ำเพดำนโถงทำงเดินส่วนกลำง 
บริเวณหน้ำลิฟท์โดยสำรเครื่องที่ 1 และบริเวณหน้ำลิฟท์โดยสำรเครื่องที่ 10 ชั้น 5 คำดกำรณ์ว่ำจะแล้วเสร็จ
ตำมสัญญำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 

วิธีเฉพำะเจำะจง วิธีคัดเลือก เสนอรำคำโดยกำรประมูลอิเล็กทรอนิกส์

22.30 

74.26 

3.44 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

  ส ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนครได้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ โดย
มีกระบวนกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุประสบปัญหำในทำง
ปฏิบัติ จ ำแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

  ปัญหาอุปสรรค 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลำงมีหนังสือเวียนเรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม
กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
เช่น ส่งเสริมกำรใช้พัสดุที่มีกำรผลิตภำยในประเทศ (MIT) และส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม (SMEs) ซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำเรียนรู้ จึงส่งผลให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ 

  ข้อเสนอแนะ 

  ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร ได้มีกำรเชิญผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
จำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง มำบรรยำยเกี่ยวกับหนังสือสั่งกำรของกรมบัญชีกลำง เพื่อให้ทั้ง 
9 ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 





รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา โดยจำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

จำนวนครั้ง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ซ้ือ 
(เฉพาะเจาะจง) 

จ้าง 
(เฉพาะเจาะจง) 

ซ้ือ 
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-bidding) 

จ้าง 
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-bidding) 

69 
(100%) 

52 
(75.36%) 

15 
(21.74%) 

0 
(0) 

2 
(2.90%) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีการสับเปลี่ยนงานเนื่องจากมีอัตราว่างต้องปฏิบัติหน้าที่
แทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้การเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความต่อเนื่อง 
  2. ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างบางราย ไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนนระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (e-GP)  
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ฯ นำความรู้จากการอบรมมา
ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
เงินงบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ซ้ือ 
(เฉพาะเจาะจง) 

จ้าง 
(เฉพาะเจาะจง) 

ซ้ือ 
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-bidding) 

จ้าง 
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-bidding) 

3,756,197.79 
(100%) 

1,702,488.85 
(45.33%) 

795,358.94 
(21.17%) 

0 
(0) 

1,258,350.00 
(33.50%) 



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

 
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงโดยจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสำมำรถน ำผล
กำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำรถัดไปได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดภำยใน ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของจ ำนวนครั้ง จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

(e-bidding) 
1,099 
(100%) 

950  
(86.44%) 

42  
(3.82%) 

107  
(9.74%) 

 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละเงินงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เงินงบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

(e-bidding) 
799,898,703.09 

(100%) 
199,853,800.13 

(24.99%) 
241,436,940.0 

(30.18%) 
358,607,962.96 

(44.83%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ส่วนราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(e-bidding) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง 
(บาท) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

วงเงินที่จัดซื้อ/จัด
จ้าง (บาท) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

วงเงินที่จัดซื้อ/จัด
จ้าง (บาท) 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำร 

53 1,326,459.53 - - 1 728,884.00 

กองนโยบำยและ
แผนงำน 

5 113,438.00 - - 1 61,674.80 

ศูนย์เยำวชน 
กทม. (ไทย-
ญี่ปุ่น) 

44 4,465,762.00 - - 2 6,214,000.00 

กองกำรสงัคีต 13 1,945,266.00 - - - - 
ส ำนักงำน
นันทนำกำรและ
ส่งเสริมกำร
เรียนรู ้

636 106,914,602.00 - - 70 201,996,278.16 

ส ำนักงำน
วัฒนธรรมและ
กำรท่องเที่ยว 

24 4,051,844.50 2 10,129,580.0 1 2,000,000.00 

กองกำรกีฬำ 175 81,036,428.10 40 231,307,360.0 32 147,607,126.00 
รวมทั้งสิ้น 950 199,853,800.13 42 241,436,940.0 107 358,607,962.96 

คิดเป็นร้อยละ 86.4
4 

24.99 3.82 30.18 9.74 44.83 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุของส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว มีปัญหำและ 
อุปสรรคของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ดังนี้ 

1) เจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมช ำนำญ ในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกม ี
กำรเปลี่ยนแปลก ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่ คือ พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงแนวปฏิบัติต่ำงๆที่ออกตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2) ขำดแคลนบุคลำกรในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเกษียณอำยุรำชกำร  
สับเปลี่ยนโยกย้ำยต ำแหน่งบ่อย ประกอบกับไม่มีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่มำทดแทน ท ำให้กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุไม่ต่อเนื่อง งำนไม่เสร็จตำมระยะเวลำ 

3) ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ระบบล่มไม่สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ 
พัสดุได้อย่ำงต่อเนื่อง ต้องเริ่มลงระบบใหม่ทุกครั้งเมื่อระบบใช้งำนได้ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

4) ระบบมีควำมซับซ้อน ต้องใช้เวลำในกำรกรอกข้อมูล ท ำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรบันทึกข้อมูลที่ 
เป็นสำระส ำคัญ นอกจำกนี้กำรแก้ไขข้อมูลในระบบท ำได้ยำก 



5) กำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุมีควำมซ้ ำซ้อน เนื่องจำกระบบ e-gp และระบบ  
mis ไม่เชื่อมโยงกัน 

6) ไม่มีกำรจัดฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรเฉพำะ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประเภทงำนก่อสร้ำง งำนจ้ำง 
เหมำ งำนจัดซื้อ 
 

3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงพัฒนำกำรจัดซื้อจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุของส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำร
ท่องเที่ยว มีดังนี ้

1) กรมบัญชีกลำง ควรจัดให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แก่ 
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกปี โดยเน้น
อบรมในภำคปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงท่องแท้ สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุได้จริง 
ส่งผลให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2) ควรจัดให้มีคู่มือในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุของแต่ละ 
หน่วยงำนและเวียนแจ้งให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติ  







 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หัวข้อ O 24) 
ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) และสามารถน าผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ภายในส านักงานกฎหมายและคดี 
 
 ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    

จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก 
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-bidding) 

83 
(100%) 

83 
(100%) 

 
- 

 
- 
 

 
 
 ตารางที่ 2 แสดงร้อยละเงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    
เงินงบประมาณ (บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก 
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-bidding) 

1,786,193.48 
(100%) 

1,786,193.48 (100%)  
- 

 
- 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที่ รายการ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวน  (ครั้ง) วงเงิน (บาท) 
1. จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จ านวน 4 ราย 34 517,136.11 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 5 479,715.- 
3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 147,748.- 
4. ชดใช้เงินยืม กรก. 4 43,134.- 
5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 9 309,794.- 
6. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริโภค 11 19,482.56 
7. จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 12 255,383.81 
7. จ้างเหมาฉีดปลวกส านักงาน 2 6,000.- 
8. จ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายพนักงานขับรถยนต์ 1 7,800 
 รวม 83 1,786,193.48 
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2.) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานครมีปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้ 
 1. ระบบอินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร และของกรมบัญชีกลางไม่เสถียร ระบบล่มบ่อยท าให้
ไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ครบทุกขั้นตอน การท างานขาดความต่อเนื่อง ต้องเข้า – ออกระบบ
บ่อยครั้งกว่าจะด าเนินการเสร็จแต่ละฏีกา 
 2. การบันทึกประกาศผู้ชนะเสนอราคาต้องลงในระบบ e-gp แล้วต้องมาลงในระบบ e-gp bangkok go.th 
เป็นระบบใหม่ยังไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการอบรมใหม่และเจ้าหน้าที่พัสดุหลายท่าน
ยังไม่สามารถใช้งานได้  
  
  3.) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ 
 ควรมีการอบรมในระบบ e-gp และ ระบบ e-gp bangkok go.th ด้วยวิธีการปฏิบัติกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์จริง เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้และเกิดความช านาญในการท างาน และควรจัดให้มีการอบรมบ่อยครั้ง
เพ่ือความช านาญ 
 
 



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (หัวข้อ 24) 
ส านักงานเลขานุการส านักการแพทย์ 

1.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

 ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 
2564  เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผา่นมา มีผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทัง้นี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไปได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายในส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 

 ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนคร้ัง จ าแนกตามวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2564 

จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
22 

(100%) 
20 

(90.91%) 
0 

(0%) 
2 

(9.09%) 
    

 
 

 ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจ านวนเงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เงินงบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
94,425,600.51 

(100%) 
8,752,152.51 

(9.27%) 
0 

(0%) 
85,673,448.00 

(90.73%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 

หน่วยงาน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(e-bidding) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

วงเงินท่ีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง (บาท) 

จ านวน
(ครั้ง) 

วงเงินท่ีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง (บาท) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

วงเงินท่ีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง (บาท) 

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 20 8,752,152.51 - - 2 85,673,448.00 

รวมท้ังสิ้น 20 8,752,152.51 - - 2 85,673,448.00 

คิดเป็นร้อยละ 90.91% 9.27% - - 9.09% 90.73% 

 


