รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานเขตคลองเตย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนเขตคลองเตย ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินของ หน่วยงำนของ
รัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และนำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ที่ ต้ อ งแสดงถึ ง ควำมโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนเขตคลองเตยได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ซึ่งจำแนกตำม
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
รวม

จานวน(โครงการ)
165
5
170

คิดเป็นร้อยละ
97.06
2.94
100

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนเขตคลองเตย ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจั ดจ้ ำง
เป็นจำนวน 170 รำยกำร พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัด จ้ำงที่มี จำนวนโครงกำรมำกที่สุ ด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง
จ ำนวน 165 โครงกำร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.06 รองลงมำ คื อ ประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จำนวน 5 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 2.94 ตำมลำดับ ดังภำพที่ 1
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

2.94

97.06

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
รวม

จานวน(โครงการ)

วงเงินงบประมาณ(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

165
5
170

16,531,636.52
13,358,101.00
29,889,737.52

55.31
44.69
100

จากตารางที่ 2 งบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของสำนักงำนเขตคลองเตย
29,889,737.52 บำท พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี เฉพำะเจำะจงมีวงเงินสูงสุด เป็น
จ ำนวนเงิน 16,531,636.52 บำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.31 รองลงมำ คื อ วิ ธี เ สนอรำคำโดยกำรประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน 13,358,101.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 44.69 ดังภำพที่ 2
44.69

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

55.31
วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ

สรุปผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของสำนักงำนเขตคลองเตยในภำพรวมงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จ ำนวน 29,889,737.52 บำท เป็ น กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยวิ ธี เฉพำะเจำะจง เป็ น จ ำนวนเงิ น
16,531,636.52 บำท คิดเป็นร้อยละ 55.31 และเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี เสนอรำคำโดยกำรประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน 13,358,101.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 44.69 ซึ่งเป็นวิธีที่เปิดโอกำสให้มีกำร
แข่งขันแบบเปิดกว้ำงเป็นอย่ำงมำก
สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงซึ่งมีจำนวนโครงกำรมำกที่สุด โดยแยกเป็นกำรจัดหำ
พั ส ดุ โ ดยวิ ธี เ ฉพำะเจำะจงที่ มี ว งเงิน งบประมำณไม่ เ กิ น 500,000 บำท จ ำนวน 163 โครงกำร วงเงิ น
งบประมำณรวม 13,075,166.52 บำท และโครงกำรที่ มี ว งเงิ น งบประมำณเกิ น 500,000 บำท
จำนวน 2 โครงกำร วงเงินงบประมำณรวม 3,456,470.00 บำท และเมื่อพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจงที่มีวงเงินเกิน 500,000 บำท ในรำยละเอียดในโครงกำรแล้วพบว่ำ เป็นกำรจัดหำที่เป็นงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนตำมกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560 (จ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำม
ปลอดภัย สำนักงำนเขตคลองเตย จำกองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก จำนวน 1 โครงกำร และค่ำจัดซื้อ
อำหำรเสริม(นม) U.H.T ชนิดกล่อง รสจืด บรรจุ 200 ซีซ๊ จำนวน 1 โครงกำร)
ทั้งนี้ กำรจัดซื้อจ้ำงพัสดุ จำนวน 165 โครงกำร ใช้เงินงบประมำณไปทั้งสิ้น 16,531,636.52 บำท
ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จแล้วทุกโครงกำร
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
สำนักงำนเขตคลองเตยได้ดำเนินกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ โดยมีกระบวนกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งในกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุประสบปัญหำในทำงปฏิบัติ จำแนกเป็นประเด็น
ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุบำงรำยกำรมีควำมไม่ชัดเจนและบำงรำยกำรมีควำมซับซ้อน
อำจส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ข้อเสนอแนะ
1. แนะนำวิธีและแนวทำงในกำรจัดทำขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะกำรบริหำร
สัญญำและกำรบริหำรพัสดุ แก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดทำขอบเขตของงำนหรือรำยละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพำะ
2. ติดตำมและเน้นย้ำในส่วนงำนดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

