
รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งและการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลจำกกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกแหล่งเงินงบประมำณ 
หมวดงบด ำเนินงำน  เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมีกำร
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

  โดยมีรำยละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ประเภทของเงินงบประมำณ จ ำแนกเป็นหมวดที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1.1 เงินงบประมำณ 
1.2 เงินนอกงบประมำณ 

2. ร้อยละของจ ำนวนรำยกำร ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

4. ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย
มีองค์ประกอบ 

4.1 ประเด็นปัญหำ/อุปสรรค 
4.2 ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุที่

น ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและจัดหำพัสดุ    
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) จ ำนวน 90  ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 
8,165,682.78 บำท (แปดล้ำนหนึ่งแสนหกหมื่นห้ำพันหกร้อยแปดสิบสองบำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์  โดยจ ำแนก
ตำมรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

 

 



รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี 

 
เดือน 

วิธีประกำศเชิญ
ชวนท่ัวไป 

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง วิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส ์

วีธีประกวดรำคำ รวม 

ครั้ง จ ำนวนเงิน ครั้ง จ ำนวนเงิน ครั้ง จ ำนวนเงิน ครั้ง จ ำนวนงิน ครั้ง จ ำนวนเงิน ครั้ง จ ำนวนเงิน 
ตุลำคม 2563   1 1,311,400.00 1 10,000.00     2 1,321,400.00 
พฤศจิกำยน 2563     8 28,912.48   1 6,000,000.00 9 6,028,912.48 
ธันวำคม  2563     4 310,000.00     4 310,000.00 
มกรำคม 2564     6 20,843.00     6 20,843.00 
กุมภำพันธ์ 2564     9 57,972.50     9 57,972.50 
มีนำคม 2564     6 17,460.00     6 17,460.00 
เมษำยน 2564     7 25,230.00     7 25,230.00 
พฤษภำคม 2564     2 9,000.00     2 9,000.00 
มิถุนำยน 2564     6 26,500.00     6 26,500.00 
กรกฎำคม 2564     11 109,004.00     11 109,004.00 
สิงหำคม 2564     11 60,584.30     11 60,584.30 
กันยำยน 2564     17 178,776.50     17 178,776.50 

รวม   1 1,311,400.00 88 854,282.79   1 6,000,000.00  8,165,682.78 
 

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกำศเชิญชวน จ ำนวน  - ครั้ง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำรทั้งหมด 
2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือก จ ำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,311,400.- บำท คิดเป็นร้อยละ 16.06 ของจ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำรทั้งหมด 
3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 88 ครั้ง รวมเป็นเงิน 854,282.79 บำท คิดเป็นร้อยละ 10.46 ของจ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำรทั้งหมด 
4. กำรจัดซื้จัดจ้ำงด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน – ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำรทั้งหมด 
5. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำ จ ำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,000,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำรทั้งหมด 



ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 

1. หน่วยงำนมีกำรขอใช้วัสดุโดยมิได้วำงแผนไว้ล่วงหน้ำ ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ทันต่อกำรใช้งำน และกำระทบ
ต่อกำรเบิกจ่ำยงประมำณประจ ำปี 

2 .เหตุผลควำมจ ำเป้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนไม่ครบถ้วนในบำงกรณีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
กำรใช้งบประมำณท ำให้เกิดประเด็นข้อสังเกต ข้อสงสัยในวัตถุประสงค์และวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3.รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุบำงรำยกำรมีควำมไม่ชัดเจน และบำงรำยกำรมีควำมซับซ้อนอำจส่งผล
ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลำง (e-GP) ในกำรเชื่อมต่อกำรเข้ำระบบ ควำมไม่เสถียรของระบบ ท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน 

2.เจ้ำหน้ำที่ควรได้รับกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนในระบบให้มีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

 





 


