รายงานวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตบางนา ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุต่างๆ ของทุกฝ่ายรวมถึงโรงเรียนในสังกัด เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไป
ปรับ ปรุงและพัฒ นากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ
จึงขอแสดงผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม
สำนักงานเขตบางนา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2562 วงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ
จั ดจ้ างหรื อ การจั ด หาพั ส ดุ 116,231,606 บาท โดยสามารถแบ่ งได้ เป็ น ๒ ประเภทคื อ จากเงิน งบประมาณ
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร 69,512,534 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนรัฐบาล)
46,719,072 บาท สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุ 110,084,748.44 บาท และสามารถประหยัดงบประมาณได้
เท่ากับ 6,146,857.56 บาท ซึง่ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามตารางและแผนภูมิประกอบดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท
เงินงบประมาณที่ใช้
ไป
(บาท)
110,084,748.44
คิดเป็นร้อยละ
100

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e=bidding)

วิธีสอบราคา

-

35,996,372.06

-

-

32.66

-

วิธีคัดเลือก
7,199,305.55
6.53

วิธีเฉพาะเจาะจง
67,031,970.83
60.81

จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตบาง
นา จำนวน 110,084,748.44 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
เงิน จำนวน 67,031,970.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.81 รองลงมาคือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน 35,996,772.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.66 และการจัดซื้อจัดจ้าง

-2ด้วยวิธีคัดเลือกเป็นเงินจำนวน 7,199,305.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.53 (ภาพที่ ๑ : แผนภูมิแสดงร้อยละของ
งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562)
ตารางที่ ๒ : แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : โครงการ
จำนวนโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
วิธีสอบราคา
(e=bidding)

วิธีคัดเลือก

วิธี
เฉพาะเจาะจง

จำนวนโครงการ

540

-

17

-

6

513

คิดเป็นร้อยละ

100

-

2.96

-

2.04

95%

จากตารางที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
โครงการรวมทั้งสิ้น 540 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 513 โครงการ
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 95 รองลงมาคื อการจั ดซื้ อ จัด จ้างคื อ วิธีป ระกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) จำนวน 17
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.96 และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุดคือ วิธีคัดเลือก จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
2.04 (ภาพที่ ๒ : แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562)
ตารางที่ ๓ : แสดงร้อยละสรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประหยัดได้
หน่วย : บาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2562

มูลค่าสัญญา

งบประมาณที่ประหยัดได้

เงินงบประมาณ

69,512,534.00

66,011,788.78

3,500,745.00

เงินนอกงบประมาณ

46,719,072.00

44,072,959.66

2,646,112.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

116,231,606.00

110,084,748.44

6,146,857.56

100

94.71

5.29

คิดเป็นร้อยละ

-3จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่างบประมาณที่สำนักงานเขตบางนาได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562
รวมทั้ง ๒ ประเภท เป็นเงินจำนวน 116,231,606 บาท ซึ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงานเขตบางนาดำเนินการ
จั ด หาพั ส ดุ จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 540 โครงการ วงเงิ น งบประมาณที่ ใ ช้ ด ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ ง หมดจำนวน
110,084,748.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.71 โดยภาพรวมสามารถประหยัดงบประมาณ และมีงบประมาณ
คงเหลือ เป็นเงิน 6,146,857.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ภาพที่ ๓ : ตาราง
ที่ 3 แสดงร้อยละสรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประหยัดได้)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี
คัดเลือก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยพิจารณาจาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร ทรัพย์สิน และงบประมาณ พบว่าด้านบุคลากร
เป็นด้านที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ส่วนอี ก 4 ด้านนั้น ไม่มี
ความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อย จากปัจจัยดังนี้
2.1 ด้านโครงสร้าง มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีครบตาม
โครงสร้าง
2.2 ด้านระบบงาน การบริหารจัดการมีความชัดเจน มีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนทัง้ เอกสารที่เป็นกระดาษ และข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.3 ด้านบุคลากร มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง กรุงเทพมหานครยังได้มี
การให้ความรู้ จัดการฝึกอบรม ให้คำแนะนำ เวียนแจ้งหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีการติ ดตามงานจาก
ผู้บริหารของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
2.4 ด้ า นทรั พ ย์ สิ น หน่ ว ยงานมี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อาทิ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
2.5 ด้านงบประมาณ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วน
3. การประหยัดงบประมาณ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น
540 โครงการโดยภาพรวมสามารถประหยัดงบประมาณโดยมีเงินคงเหลือ 6,146,857.56 บาท คิดเป็นร้อยละ
5.29 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 116,231,606 บาท)
สรุปได้ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตบางนา ใช้จำนวน
๓ วิธี คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยได้ปฏิบัติตามพระ ราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง กฎกระทรวง ประกาศและหนังสือเวียนต่างๆ ที่กรมบัญชีกลางแจ้งเวียน โดย
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ ขจัดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการดำเนินการงาน จั ด ทำสรุ ป ผลจากการ

-4ดำเนินงาน จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลัก เกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด จากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ใช้ในการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างน้อยที่สุด คือ วิธีคัดเลือก เนื่องจากวงเงินในการจัดหาพัสดุเป็นตัวกำหนดวิธีในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การร้อยละ
ของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อย
ละสรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประหยัดได้ สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน
สำหรับวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอบราคา หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุจาก ๒ วิธีนี้ เนื่องจากการจำกัด
ด้วยเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทั้งสองวิธี คือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เป็นการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุจากสินค้าจาก e-catalog ตามที่กรมบัญชีกลางเวียนแจ้งทุกส่วนราชการ เงื่อนไขการจัดหา
จะต้องมีวงเงินเกินห้าแสนบาท และวิธีสอบราคา มีเงื่อนไขในการจัดหาจะต้องเป็นหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตยากลำบาก
4. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด
ปัญ หาอุปสรรคและข้อจำกั ดที่ส่ งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงานเขตบางนา มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 จากภายนอกหน่วยงาน
4.1.1 กรมบั ญชีกลางมีการพัฒ นาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อยู่ตลอดเวลา
และจำกัดจำนวนการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติด้วย
ตนเอง ส่งผลทำให้เกิดการปฏิบัติงานล่าช้า
4.1.2 การเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความล่าช้า แย่งกันเข้าระบบ เนื่องจากต้องใช้งานร่วมกันทั้งประเทศ และขั้นตอนการเข้าปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เพราะต้องทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1.3 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีเป็นจำนวนมาก
มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง ก่อให้เกิดปัญหาจากการตีความในการปฏิบัติงาน
4.1.4 การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพค้าขาย/รับจ้าง ต้องใช้เวลานายมาก
ขึ้น เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในค้นหาหรือสืบค้น ซึ่งต้องสืบหาราคาจากแหล่งข้อมูลหรือจากผู้มีอาชีพรายใหม่ๆ
ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลราคาที่หลากหลาย และบางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจัดทำราคา
กลาง
4.1.5 เกิ ด ปั ญ หาอุ ป สรรคการเข้ า พื้ น ที่ ข องผู้ รั บ จ้ า ง เพื่ อ เข้ า ดำเนิ น การตามสั ญ ญา
เนื่ อ งจากติ ด ปั ญ หาจากหน่ ว ยงานที่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า นสาธารณู ป โภค เข้ า ดำเนิ น การแก้ ไขให้ ล่ า ช้ า ส่ ง ผลทำให้
ผู้ประกอบการส่งมอบงานล่าช้า

-54.2 จากภายในหน่วยงาน
4.2.1 แบบรายการ และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องล่าช้า
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้
4.2.2 มีการแก้ไขรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและ
ตามหลักวิชาช่าง ซึ่งอำนาจการอนุมัติเป็นของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
4.2.3 มีการยกเลิ กการดำเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้ เสนอราคา หรือผู้ เสนอราคาไม่ผ่าน
คุณสมบัติเบื้องต้น หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศเชิญชวน
4.2.4 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรม และมีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดซื้อ
จั ดจ้ างมี การขอโอน /ขอย้ าย สั บ เปลี่ ย น บ่ อ ยครั้ง ทำให้ ก ารทำงานไม่ ต่ อเนื่ อ ง และบางส่ ว นยังไม่เข้าใจถึ งการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้ วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4.2.5 บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา ไม่ได้รับการอบรมหรือไม่ได้เข้ารับ
การอบรมอย่างสม่ำเสมอ และไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสัญญา
4.2.6 ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เร่งด่ ว น กระชั้ น ชิ ด ส่ งผลให้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด
ข้อผิดพลาดในการกระบวนการดำเนินการ
5. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
5.1 จัดส่งบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
จากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อันหลากหลาย อย่าง
สม่ำเสมอ
5.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และให้ความรู้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้รู้
เข้าใจ ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมความพร้อม อย่างสม่ำเสมอ
5.3 กำหนดมาตรการ แนวทาง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ละเอียด
5.4 จัดให้มีคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ
5.5 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินงานตามแผน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาตาม
เงื่อนไขตามระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน
5.6 ศึกษา สำรวจ สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความชัดเจนก่อนการของบประมาณในการ
ดำเนินการก่อสร้าง
5.7 กรณีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ให้แจ้งบอกเลิกสัญญา ริบหลักประกันและ
ดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน

ภาพที่ 1
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง(60.81%)

วิธี e-bidding (32.66%)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
วิธีคัดเลือก(6.53%)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e=bidding)
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีสอบราคา
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

ภาพที่ 2

วิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
วิธีเฉพาะเจาะจง

๙๕%

วิธีคดั เลือก

๒.๐๔
๖

วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e=bidding)
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซือ้ จัดจ้างทัง้ หมด

๕๑๓

๒.๙๖
๑๗

๑๐๐
คิดเป็ นร้อยละ

๕๔๐
จานวนโครงการ

ภาพที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละสรุปผลงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ประหยัดได้
งบประมาณที่ประหยัดได้
=6,146,857.56 บาท(5.29%)

มูลค่าสัญญา
=110,084,748.44 บาท
(94.71%)

งบประมาณ
=116,231,606 บาท (100%)

