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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2564
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ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
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รายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2564
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2564
การดํา เนิน การจั ดซื้อจัดจ้ างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้างที่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็น
สําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผล การปฏิบัติงาน
ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม หลั ก ธรรมาภิ บ าล
มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ มาตรการอื่น ๆ เช่น
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กองคลั ง องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลเมืองยาง ได้จัดทํา รายงานการวิ เคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้า ง
ประจําปีงบประมาณ 2564 ที่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูง สุด เป็นไปตามการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กําหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2564
- จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง
- จําแนกตามหมวดรายจ่าย
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้
- ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
2) ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
3) ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง
ตารางที่ 1 แสดงการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวนเงินงบประมาณ
จานวนเงิน
(ครั้ง)
ตามสัญญา/ข้อตกลง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
คัดเลือก
1
998,000.993,000.เฉพาะเจาะจง
122
11,936,760.5,675,567.77
การจ้างที่ปรึกษา
รวมทั้งสิ้น
123
12,934,760.-.6,668,567.77
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
ร้ อยละของวิ ธี ก ารจั ด ซื อ้ จั ด จ้ าง
คัดเลือก
1%

การจ้ างที่ปรึกษา
0%

ประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
0%

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ประกาศเชิญชวนทัว่ ไป

การจ้ างที่ปรึกษา

เฉพาะเจาะจง
99%

พิจ ารณาแยกตามจํ านวนโครงการจํ า แนกตามวิ ธีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง พบว่า มีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จํานวน 122 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99 รองลงมาวิธีคัดเลือก จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 1 ส่วนวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และการจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่อย่างใด
จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการที่ดําเนินการ
มากที่สุด เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการดําเนินการเป็นไปตามวงเงินที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)
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การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ของหน่วยงานรัฐ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 เรื่อง แนวทางการดําเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์
หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสํา หรับปอองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))
ตารางที่ 2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามหมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
ตามสัญญา/ข้อตกลง

จํานวนเงิน (บาท)

ค่าวัสดุ

1,921,662.42

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

1,508,515.35

46,390.-

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น

3,192,000.- 6,668,567.77

ร้ อยละของการจั ด ซื อ้ จั ด จ้ างแยกตามหมวดรายจ่ าย

29%

ค่าวัสดุ
48%

ค่าใช้ สอย
22%

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง

1%

พิจ ารณาจํ า แนกตามหมวดรายจ่ า ย พบว่ า มี ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง หมวดค่ า ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อ สร้ า ง
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,016,504.65 บาท ซึ่งเป็นใช้งบประมาณมากที่สุด รองลงมา คือ หมวดค่าวัสดุ เป็นเงินทั้งสิ้น
1,921,662.42 บาท หมวดค่าใช้ ส อย เป็ นเงิน ทั้งสิ้ น 1,508,515.35บาท หมวดค่า ครุภั ณฑ์ เป็น เงิน ทั้งสิ้ น
46,390.00 บาท ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้
หมวดรายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
จานวนเงิน
งบประมาณ ตามสัญญา/ข้อตกลง
(บาท)
(บาท)
2,347,640.1,921,662.42
4,525,020.1,508,515.35
54,100.46,390.3,294,000.3,192,000.10,220,760.6,668,567.77

ประหยัดงบประมาณ
จานวนเงิน
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(บาท)
425,977.58
18.14
3,016,504.65
66.66
7,710.14.25
102,000.3.10
3,552,192.23
34.75

แผนภูมิเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างวงเงินงบประมาณและวงเงินที่ทาสัญญาหรือข้อตกลง

ค่าที่ดินและ
สิง่ ก่อสร้ าง

3,192,000.00
3,294,000.00
46,390.00
54,100.00

ค่าครุภณ
ั ฑ์

1,508,515.35

ค่าใช้ สอย

4,525,020.00
1,921,662.42
2,347,640.00

ค่าวัสดุ

-

1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00
วงเงินทาสัญญา/ข้ อตกลง

งบประมาณ

พิจารณาผลการจัดซื้อจั ดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้จํา แนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า
งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าใช้สอย ประหยัดได้มากที่สุด จํานวน 3,016,504.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.66
รองลงมาหมวดค่าวัสดุ จํานวน 425,977.58 บาท คิดเป็น ร้อยละ 18.14 หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 46,390.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.25 และค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง จํานวน 102,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
จากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถประหยัดงบประมาณผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
3,552,192.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.75 ของจํานวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื ้อจัด
จ้ าง
34.75%

วงเงินที่ใช้ ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
65.25%
งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง

วงเงินที่ใช้ ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
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ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหน่ า ยงานเจ้ า ของงบประมาณ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ทําให้ต้องมีการกันเงิน เพื่อไปจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ/โครงการ ในไตรมาส 4 เป็น
จํานวนมากกว่าไตรมาสอื่นๆ ทําให้การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเร่งดําเนินการให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งอาจจะทําให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
3. กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกํา หนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และการกําหนดแนว
ทางการ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียด
ค่อนข้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน
4. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง และมีการปิด
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรม ทําให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน
5. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
จึงส่ งผลให้การปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปอย่างล่ าช้า เนื่องจากต้องศึกษาและทําความเข้าใจ เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง
6. คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องของอํานาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
7. ปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น กระบวนการในการเสนอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอน
และมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดความล่าช้า
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ผู้รับผิดชอบ ควรจัดทํารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้มีเวลาให้ งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
หลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลากําหนด หากไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ จนเวลาล่วงเลย
ใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาเร่งรัดดําเนินการในระยะเวลาอันสั้นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
และข้อผิดพลาดได้
2. ส่ ง เสริ ม ให้ เจ้ า หน้ าที่ / ผู้ รับ ผิ ด ชอบ ได้รั บความรู้เ พิ่ม เติ มเกี่ ยวกับ กฎหมายและระเบีย บที่
เกี่ยวข้อง
3. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพื่อความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน
4. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาข้อมูลและ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
--------------------------------------------------------

