รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
อาเภอบ้านบึง โดยที่ทาการปกครองอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำรำยงำนวิเครำะห์ผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรดำเนินงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพื่อให้เป็ นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนด
ให้ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และนำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป
อาเภอบ้านบึง โดยที่ทาการปกครองอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้มีกำรจัดทำประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 11 ยกเว้นกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นไปตำมมำตรำ 11 (1) (2) (3) และ (4)
และได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นข้อมูลจำก
ทะเบียนคุมสัญญำซื้อขำย/จ้ำง/เช่ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จานวน 17 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
4,489,820.00 บาท โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 1 ร้อยละของจานวนงบประมาณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 (1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)
ที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4

วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดซื้อจัดจ้าง
4,489,820.00
4,489,820.00

ร้อยละของวงเงินขอ
จัดซื้อจัดจ้าง
100
100

ผลการวิเคราะห์ : จะเห็นได้ว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่มีงบประมำณ
ดำเนินกำรมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รองลงมำเป็นวิธี - คิดเป็นร้อยละ แผนภูมิ / กราฟ
แสดงร้อยละของวงเงินขอจัดซื้อจัดจ้าง
วิธี E-Bidding
วิธี E-market

วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
0%
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ตารางที่ 2 ร้ อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)
ที่
1
2
3
4

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
17
17

ร้อยละ
ของโครงการทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
100
100

ผลการวิเ คราะห์ : ผลกำรวิเครำะห์ จะเห็ นได้ว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้ว ยวิธี เฉพาะเจาะจง
เป็นวิธีที่ดำเนิน กำรมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนรำยกำรทั้งหมดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รองลงมำเป็นวิธี - คิดเป็นร้อยละ แผนภูมิ / กราฟ
แสดงร้อยละของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง

วิธี E-bidding
วิธี E-market
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
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ตารางที่ 3 กำรเปรียบเทียบจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่ม / ลด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
1 วิธีเฉพำะเจำะจง
44
17
ลด
2 วิธีคัดเลือก
3 วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)
4 วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
4
ลด
(E-bidding)
รวมทั้งสิ้น
48
17
ลด

แผนภูมิ / กราฟ
แสดงร้อยละของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธี E-bidding
วิธี E-market
ปีงบประมำณ 2564

วิธีคัดเลือก

ปีงบประมำณ 2563
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
อาเภอบ้านบึง โดยที่ทาการปกครองอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกำรจัดหำพัสดุตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564 ยังคง
มีปัญหำเหมือนกับทุก ๆ ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำในเรื่องของระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยของรัฐบำล ทำให้กำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุในแต่ละโครงกำรต้องเร่งดำเนินกำร ซึ่งอำจเป็นสำเหตุทำ
ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
3. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
1) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในบำงรำยกำรเป็นงำนเร่งด่วน เวลำดำเนินกำรกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดควำม
เสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง
2) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่กำหนดไว้ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำน
3) เจ้ำของโครงกำรรวมทั้งคณะกรรมกำรในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และขำดทักษะในกำรจัดทำเอกสำรเพื่อประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
4. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้ำของโครงกำร/ข้ำรำชกำร/บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำย/แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
ในแต่ละหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ควรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อจดจ้ำงตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษำแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็วเป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี

