
 
รายงานวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
อย่ำงไร เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integity and Transparency Assessment : ITA) และสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรด ำเนินกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ตารางท่ี 1  แสดงจ ำนวนครั้งจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

จ านวนครั้ง 
ของการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 
(จ านวนครั้ง) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
(จ านวนครั้ง) 

สอบราคา 
 
 

(จ านวนครั้ง) 

วิธีคัดเลือก 
 
 

(จ านวนครั้ง) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
(จ านวนครั้ง) 

502 - 9 - 11 482 

100.00% - 1.79% - 2.19% 96.02% 

 จำกตำรำงที่ 1 จะพบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำได้ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง รวมจ ำนวน 502 ครั้ง พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงสุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 482 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 96.02 รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก จ ำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.19 และวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.79 ดังแผนภูมิที่แสดงร้อยละของจ ำนวนครั้ง 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

แผนภูมิสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธเีฉพาะเจาะจง 
จ านวน 482 ครั้ง 
ร้อยละ 96.02 

วิธคีัดเลือก 
จ านวน 11 ครั้ง 
ร้อยละ 2.19 

วิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
จ านวน 9 ครั้ง ร้อยละ 1.79 
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ตารางท่ี 2  แสดงจ ำนวนเงินงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

 จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมเป็นเงิน 111,374,729.82 บำท พบว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจ ำนวนเงิน 73,405,471.19 บำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.91 
รองลงมำคือวิธีคัดเลือก เป็นจ ำนวนเงิน 20,446,832.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.36 และงบประมำณที่ใช้
น้อยที่สุดคือวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจ ำนวนเงิน 17,522,426.63 บำท คิดเป็นร้อยละ 
15.73 ดังแผนภูมิที่แสดงร้อยละของจ ำนวนเงินงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

แผนภูมิสรุปผลการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 

(บาท) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

(บาท) 

สอบราคา 
 
 

(บาท) 

วิธีคัดเลือก 
 
 

(บาท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 

(บาท) 

111,374,729.82 - 17,522,426.63 - 20,446,832.00 73,405,471.19 

100.00% - 15.73% - 18.36% 65.91% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวนเงิน 73,843,640.08 บาท 

ร้อยละ 61.24 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
จ านวนเงิน 17,522,426.63 บาท 

ร้อยละ 15.73 

วิธคีัดเลือก 
จ านวนเงิน 20,446,832.00 บาท 

ร้อยละ 18.36 

วิธเีฉพาะเจาะจง 
จ านวนเงิน 73,405,471.19 บาท 

ร้อยละ 65.91 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
 1. เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครมีกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ (MIS2) ในทุกโครงกำรเพ่ือกำร 
เบิกจ่ำยเงินของกรุงเทพมหำนคร และจะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 
ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำนที่ซ้ ำซ้อน อำจท ำให้เกิดกำรล่ำช้ำและเกิดข้อผิดพลำดได้  
 2. บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำรตีควำม
กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำจเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมแนวทำงใน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้มีกำรยกเลิกด ำเนินกำรและเริ่มด ำเนินกำรใหม่หลำยรอบ ส่งผลให้กำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ 
 3. กำรใช้งำนระบบเกิดกำรขัดข้องในบำงครั้งที่มีผู้ใช้งำนพร้อมกันจ ำนวนมำก ประกอบกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภำพของโปรแกรมไม่รองรับต่อกำรใช้งำนที่มีกำรปรับปรุงตลอดเวลำ 
 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. พัฒนำระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของกรุงเทพมหำนคร (MIS 2) กับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
(e-GP) ของกรมบัญชีกลำง ให้สำมำรถเชื่อมโยงหรือลิ้งค์กันได้ เพ่ือกำรท ำงำนที่สะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลำด
ในกำรด ำเนินงำน  
 2. จัดประชุมเพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทันต่อเหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ปัจจุบัน พร้อมจัดท ำคู่มือ ขั้นตอน 
ตัวอย่ำงวิธีด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่ชัดเจน 
 3. จัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และเข้ำใจ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ถูกวิธี รวมถึงกำรเข้ำถึงควำมทันสมัยของเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำร
ท ำงำนมำกท่ีสุด 
 4. จัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับกำรท ำงำนในยุคที่เทคโนโลยี
มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือสร้ำงเครื่องมือในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


