-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานศาลปกครอง ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่ว นที่ดาเนินการโดยสานักงานศาลปกครองส่ วนกลาง และสานักงานศาลปกครองภูมิภาค
จานวน 14 แห่ง ประกอบด้วย สานักงานศาลปกครองขอนแก่น สานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ สานักงานศาลปกครอง
นครราชสี มา ส านั กงานศาลปกครองนครศรี ธ รรมราช ส านักงานศาลปกครองพิษณุโ ลก สานักงานศาลปกครองระยอง
สานักงานศาลปกครองสงขลา สานักงานศาลปกครองอุดรธานี สานักงานศาลปกครองอุ บลราชธานี สานักงานศาลปกครอง
เพชรบุ รี และส านั กงานศาลปกครองนครสวรรค์ ส านักงานศาลปกครองสุ พรรณบุรี ส านักงานศาลปกครองภูเก็ต และ
สานักงานศาลปกครองยะลา เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้งนี้ สามารถแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

1,598
100%

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

1
0.06%

37
2.32%

วิธีเฉพาะเจาะจง

3
0.19%

1,557
97.43%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานศาลปกครองส่วนกลางและสานักงานศาลปกครองภูมิภาค จานวน 14 แห่ง
ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวนทั้งสิ้ น 1,598 ครั้ง ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน
1,557 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.43 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
2.32 วิธีคัดเลือก จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.19 และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.06
ตามลาดับ ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้งในการจัดซือ้ จัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง
จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.32%
0.06%

0.19%

97.43%

e-market
e-bidding



-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้ของสานักงานศาลปกครอง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

660,561,684.27
100%

2,287,125.00
0.35%

504,021,918.38
76.30%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17,851,567.00
2.70%

136,401,073.89
20.65%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองส่วนกลาง และ
สานักงานศาลปกครองภูมิภาค จานวน 14 แห่ง จานวน 660,561,684.27 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงินมากที่สุด คือ 504,021,918.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.30
รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงิน 136,401,073.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.65 วิธีคัดเลือก เป็นจานวนเงิน
17,851,567 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.70 และวิธี ตลาดอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-market) เป็ นจานวนเงิน 2,287,125 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 0.35 ตามล าดับ โดยสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้ของส านักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
แผนภูมแิ สดงร้อยละของงบทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง
จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
0.35%

e-market

20.65%

e-bidding

2.70%



76.30%

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานศาลปกครองในส่วนกลาง และสานักงานศาลปกครอง
ภูมิภาค จานวน 14 แห่ง สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวนเงิน 128,009,228.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.23 ของ
จานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจานวนเงิน 788,570,913.05 บาท ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของ
การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับ
788,570,913.05
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
660,561,684.27
83.77%

งบประมาณที่ประหยัดได้
128,009,228.78
16.23%

และสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

แผนภูมแิ สดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ
ของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16.23%

83.77%

รายงานจานวนและงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานศาลปกครองส่วนกลาง และสานักงานศาลปกครองภูมภิ าค)
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

วิธคี ัดเลือก

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
1
2,761,650.00
2,287,125.00
1
2,761,650.00
2,287,125.00

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
12
232,226,710.40
188,119,419.68
5
17,047,812.00
13,853,915.00
4
5,428,166.06
2,929,022.70
3
8,524,000.00
6,051,700.00
2
310,089,300.00
242,630,800.00
2
1,629,464.00
1,518,000.00
1
1,380,300.00
1,375,699.00
3
13,998,000.00
12,079,770.00
2
14,006,000.00
13,173,400.00
3
24,017,000.00
22,290,192.00
37
628,346,752.46
504,021,918.38

รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

1,598
788,570,913.05
660,561,684.27
128,009,228.78

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
180
46,967,569.80
46,722,010.65
1
11,582,977.00
11,534,592.00 144
41,025,866.85
40,692,118.65
116
2,982,347.48
2,780,969.86
142
15,725,173.65
15,498,327.75
129
2,527,736.56
2,476,462.96
144
3,312,744.40
3,085,585.72
102
3,996,985.82
3,913,664.72
88
2,848,225.25
2,741,818.20
130
4,457,684.84
4,289,048.13
126
2,119,772.53
2,095,665.15
2
7,616,506.00
6,316,975.00 144
3,415,506.68
3,337,929.78
112
8,883,413.73
8,767,472.32
3
19,199,483.00 17,851,567.00 1,557 138,263,027.59 136,401,073.89

รายงานจานวนและงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองภูมภิ าค จานวน 14 แห่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง
0

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
9
8,281,910.40
7,260,807.68
4
3,349,957.00
3,003,915.00
1
925,426.00
788,676.00
2
1,629,464.00
1,518,000.00
1
1,148,000.00
956,000.00
17
15,334,757.40
13,527,398.68
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

1,152
60,788,349.22
58,315,934.45
2,472,414.77

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

วิธคี ัดเลือก

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
142
15,310,788.94
15,087,761.51
90
10,858,404.16
10,663,001.93
75
1,130,607.26
1,093,607.26
101
4,219,373.35
4,053,630.85
79
980,838.33
980,838.33
117
1,667,562.87
1,662,206.47
70
1,638,211.03
1,634,744.03
76
1,933,315.66
1,922,420.61
94
1,811,909.92
1,803,920.44
93
1,746,602.59
1,732,379.39
102
1,758,829.71
1,757,279.71
96
2,397,148.00
2,396,745.24
0
- 1,135
45,453,591.82
44,788,535.77

1

การวิเคราะหความเสี่ยงปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานศาลปกครอง
ประเด็นปญหา ขอขัดของ
ที่เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
1. การจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการจัดสรร
เงินงบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณ
บางรายการมีการจัดซื้อจัดจางลาชากวา
แผนการปฏิบัติงานประจําป ทั้งในรายการ
ที่ไดรับจัดสรรในวงเงินที่สูง และรายการ
ที่ไดรับจัดสรรในวงเงินที่ไมสูงมาก

สาเหตุ

แนวทางการแกไขปญหา/พัฒนา
งานจัดซื้อจัดจาง
1. ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน
กลไกที่ใชในการควบคุม กํากับ
ศาลปกครองกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัด
ติดตาม เรงรัดในการจัดซื้อจัดจาง
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจัดทําขอตกลง
ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปยังไมรัดกุมเพียงพอ และยัง การปฏิบัติงาน โดยมี
ไมไดชี้วัดการจัดซื้อจัดจางในรายการ
1.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
ที่วงเงินงบประมาณไมสูง ซึ่งมี
จัดซื้อจัดจางสําหรับหนวยงานที่ไดรับงบลงทุน
รายการจัดซื้อจัดจางในลักษณะ
ทุกรายการ และงบดําเนินงานวงเงินจัดซื้อจัดจาง
ดังกลาวจํานวนมาก
ตอครั้งตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป ใหจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจางสงใหสํานักบริหารทรัพยสิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหสํานักบริหาร
ทรัพยสินเปนหนวยงานกลางในการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของสํานักงาน
ศาลปกครองเสนอเลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครองใหความเห็นชอบ
1.2 กําหนดตัวชี้วัดผลความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางเปรียบเทียบ
กับแผนการจัดซื้อจัดจาง
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เพื่อการประเมินผลทุกเดือน
3. ผูบริหารกําหนดใหมีการประชุมเพื่อการกํากับ
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจางอยางตอเนื่องทุกเดือน

ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ/
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ/แนวทาง
QR Code ขอตกลงฯ ป 2563

https://1th.me/FwnWj

QR Code ขอตกลงฯ ป 2564

https://1th.me/REcHQ
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ประเด็นปญหา ขอขัดของ
ที่เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
2. การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีความลาชา
ในการดําเนินงาน บางรายการตองยกเลิก
การจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากไมมีผูมี
คุณสมบัติครบถวนหรือยื่นขอเสนอทาง
เทคนิคไมถูกตอง มีการวิจารณรางขอบเขต
ของงานตองจัดซื้อจัดจางหลายครั้งจึงจะได
ตัวผูรับจางหรือมีการทบทวนปรับปรุง
คุณลักษณะเฉพาะแลวประกวดราคาใหม
เพื่อใหสามารถหาตัวผูขาย/ผูรับจางได

สาเหตุ
สาเหตุหนึ่งมาจากผูเกี่ยวของในการ
จัดทําขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ (TOR) ที่จัดซื้อจัดจางขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายการ
พัสดุที่จัดหา ทําใหการกําหนด TOR
ตองลาชา

แนวทางการแกไขปญหา/พัฒนา
งานจัดซื้อจัดจาง
เจาหนาที่พัสดุ คณะกรรมการในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง และผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง
ควรรวมกันวิเคราะหขอมูล เพื่อหาสาเหตุที่ทําให
การจัดซื้อจัดจางบางรายการตองลาชา เพื่อแกไข
ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเฉพาะขอมูลที่เปน
สาเหตุที่ทําใหผูยื่นขอเสนอตองเปนผูที่ไมผาน
การพิจารณาคัดเลือก หรือเหตุผลของการยกเลิก
การจัดซื้อจัดจาง เพื่อมาปรับปรุงการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของอยางตรงจุด เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
ถูกตอง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย รวมทั้ง
ศึกษาหาความรูในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
จากหนวยงานราชการอื่น ภาคเอกชน ตลอดจน
ผลิตภัณฑตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) ใหสามารถหาผูขายหรือผูรับจาง
ในการจัดซื้อจัดจางเพียง 1 ครั้ง และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของควรเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ
รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจางไวลวงหนา
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ประกาศใช จะสามารถลงนามได และเปนไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจางของปงบประมาณนั้น ๆ

ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ/
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ/แนวทาง
QR Code หลักการทํา TOR

https://1th.me/8iRRQ
QR Code หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
ดวนที่สุด ที่ กจ (กวจ) 0405.2/ว214
ลว. 18 พ.ค. 2563

https://1th.me/empsZ

QR Code วิธีสืบคนจากหนาเว็บ
กรมบัญชีกลาง คลิกที่ e-book

https://1th.me/rUzUV
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ที่เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3. หนวยงานที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ในรายการที่ตองจัดซื้อจัดจางยังมีความ
เขาใจที่ไมชัดเจนในกระบวนงานจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบ ทําใหวางแผนการ
จัดหาพัสดุไดไมทันตามความตองการ
4. ในการจัดทําราคากลางที่ใชในการจัดซื้อ
จัดจางมีปญหาและอุปสรรค ดังนี้
4.1 การกําหนดราคากลางสําหรับพัสดุ
ที่ไมมีราคามาตรฐานที่กําหนดโดย
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงบประมาณ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และหนวยงาน
ตองสืบราคากลางพัสดุจากทองตลาด ซึ่งมัก
ไมไดรับความรวมมือจากผูมีอาชีพโดยตรง
เนื่องจากมีความคิดเห็นวาเสียเวลาและ
ไมมีประโยชน เนื่องจากเปนการแจงราคา
เทานั้น ไมใชการเสนอราคาเพื่อการจัดซื้อ
จัดจางกับกิจการของตน ซึ่งตองชี้แจง
ทําความเขาใจและใชเวลาในการคนหาและ
คิดราคา หรือใชวิธีกําหนดราคากลางจาก
ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดไมเกิน 2 ป
ซึ่งอาจไมใชราคาในทองตลาดปจจุบัน และ
บางครั้งเปนรายการพัสดุที่ยังไมเคยจัดซื้อ
จัดจาง

สาเหตุ

แนวทางการแกไขปญหา/พัฒนา
งานจัดซื้อจัดจาง
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่ใชถือปฏิบัติ หนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจาง จัดทําเอกสารสรุปกระบวนงานและเวลา
ในการจัดซื้อจัดจางมีรายละเอียด
ที่ตองทําความเขาใจจํานวนมาก และ ที่ใชในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางในแตละวิธี
มีลักษณะเฉพาะที่ยากตอความเขาใจ เผยแพรใหความรูแกหนวยงานในสังกัดของ
หากไมใชผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ สํานักงานศาลปกครอง
โดยตรง

- ผูประกอบการไมใหความสนใจ
ในการเสนอราคา เนื่องจากเห็นวา
ไมมีความแนนอนที่จะไดรับคําสั่งซื้อ/
คําสั่งจาง

หนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางอธิบายและ
ทําความเขาใจกับผูประกอบการทุกรายที่สํานัก
บริหารทรัพยสินไดสืบราคาพัสดุในทองตลาด
ในการจัดทําราคากลางวาเปนการใหความรวมมือ
กับสวนราชการ โดยชี้ใหเห็นวาผูประกอบการ
มีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมที่ทําใหการจัดซื้อ
จัดจางของรัฐมีผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส
มีหลักฐานตรวจสอบได ตลอดจนไดพัสดุมี
คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเปนธรรม อันจะเปน
การใชเงินของแผนดินอยางถูกตองคุมคา

ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ/
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ/แนวทาง
QR Code สรุปกระบวนงาน
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

https://1th.me/mafXi

QR Code หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว206 ลว. 1 พ.ค.62
และคูมือ

https://1th.me/kJD8Y

4
ประเด็นปญหา ขอขัดของ
ที่เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
4.2 ในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคาที่จัดซื้อ
จัดจางไดแตกตางจากราคากลางในอัตรา
ที่สูง โดยเฉพาะในงานจางกอสราง และ
ในการบริหารสัญญากอสรางมีปญหาและ
อุปสรรคในการแกไขสัญญา อันเกิดจาก
ความคลาดเคลื่อนในการจัดถอดแบบรูป
รายการกอสรางและการจัดทําราคากลาง

สาเหตุ

แนวทางการแกไขปญหา/พัฒนา
งานจัดซื้อจัดจาง
- ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุตองศึกษาหาความรู
- ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา ในการจัดทําราคากลางตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ราคากลาง โดยเฉพาะราคากลาง
ในงานจางกอสราง ซึ่งมีรายละเอียด - หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง
จัดกิจกรรมใหความรูในการจัดทําราคากลาง
ที่ตองทําความเขาใจจํานวนมาก
อาจทําใหเกิดขอคลาดเคลื่อนในการ ในการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะงานจางกอสราง
เชน จัดทําเอกสารความรูเพื่อเผยแพรจัดอบรม
สอบทานราคากลาง
ใหความรูในการจัดทําราคากลางแกผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ
- ขอความอนุเคราะหจากสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง กรมศิลปากร และหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานดานการกอสรางในการ
ออกแบบรูป และกําหนดราคากลาง

ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ/
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ/แนวทาง

QR Code ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ลว. 19 ต.ค. 60

หนาประกาศ

https://1th.me/FQLff

หนา 1-4

https://1th.me/nF7vr

QR Code กําหนดการอบรมหลักสูตรเทคนิค
การคํานวณราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการและการบริหารพัสดุ
วันที่ 5 – 7 พ.ค.64

https://1th.me/m08kC
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แนวทางการแกไขปญหา/พัฒนา
ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ/
งานจัดซื้อจัดจาง
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ/แนวทาง
งานจัดซื้อจัดจางเปนงานที่เกี่ยวของ สํานักงานศาลปกครองสนับสนุนใหเจาหนาที่พัสดุ สํานักบริหารทรัพยสินรวมกับวิทยาลัยตุลาการ
และขาราชการฝายศาลปกครอง และกลุมชวย
ทุกคน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับงานจัดซื้อจัดจาง
กับการมีสวนไดสวนเสียของ
อํานวยการเลขาธิการ จัดอบรมหลักสูตร
บุคคลภายนอกที่ประกอบธุรกรรมกับ เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่ใหความรูเรื่อง
เมื่อวันที่ 7 – 9 ธ.ค.63
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
รัฐ โดยที่รัฐก็ตองรักษาประโยชน
สูงสุดของทางราชการ และตองใหเกิด พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบ
ความเปนธรรมและโปรงใสกับทุกฝาย ที่เกี่ยวของ ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวของที่จัดโดย
กรมบัญชีกลางหรือหนวยงานอื่น หรือจัดโดย
ที่เกี่ยวของ จึงตองมีขอกําหนดที่
https://1th.me/AA1lL
ควบคุม กํากับการดําเนินงานในดาน วิทยาลัยตุลาการและขาราชการศาลปกครอง
นี้ใหโปรงใส เปนธรรม และปองกัน ตลอดจนตองศึกษาเรียนรูทําความเขาใจคูมือ
QR Code รายละเอียดโครงการ กําหนดการ
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง หนังสือที่
การทุจริต ในขณะที่ตองมีความ
กรมบัญชีกลางตอบขอหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อ
สะดวกและทันสมัย
จัดจางตลอดจนหนังสือเวียน หลักเกณฑ ความรู
ตาง ๆ ที่กรมบัญชีกลางจัดทําเผยแพรผาน
https://1th.me/xD74F
ชองทางตาง ๆ รวมทั้งศึกษาเรียนรูหาขอมูลที่เปน
ประโยชนกับการจัดซื้อจัดจางผานชองทางตาง ๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ในขอกฎหมายและสามารถปฏิบัติงานดานการ
จัดซื้อจัดจางไดอยางถูกตอง ครบถวน
6. มีปริมาณงานในการจัดซื้อจัดจาง
มีการกําหนดตําแหนงผูปฏิบัติงาน
- หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง
จํานวนมาก ทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ พัสดุเปนตําแหนงเฉพาะ คือ
ควรสรางทีมงาน (Teamwork) ใหมีความรู
ปฏิบัติงานลาชา ไมครบถวน มีขอผิดพลาด นักวิชาการพัสดุ โดยในศาลปกครอง ความสามารถในดานพัสดุเพื่อปฏิบัติงานแทนกัน
ผูปฏิบัติงานตองอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานให ภูมิภาคมีเพียงแหงละ 1 ตําแหนง
เพื่อแกปญหาในกรณีเมื่อเจาหนาที่ผูมีหนาที่
ครบถวนทันเวลา ทําใหเกิดความเหนื่อยลา
ประจําไมมาปฏิบัติงาน ก็จะทําใหมีผูปฏิบัติงานได
ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ประกอบกับ
อยางตอเนื่อง อันจะเปนประโยชนตอราชการ
ประเด็นปญหา ขอขัดของ
ที่เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ประกาศ
หนังสือเวียนตาง ๆ มีรายละเอียดจํานวน
มาก และมีการออกแนวทางและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง เจาหนาที่พัสดุตองศึกษา
เรียนรูใหครบถวนตอเนื่อง ซึ่งตองใช
เวลานานกวาจะเกิดความเขาใจอยาง
ครบถวน ทําใหมีปญหาในการศึกษา
ทําความเขาใจใหครบถวนหรือไมทันตอการ
ปฏิบัติงาน

สาเหตุ

6
ประเด็นปญหา ขอขัดของ
ที่เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุของสํานักงาน
ศาลปกครองภูมิภาคมีเพียงแหงละ 1 คน
หากมีเรื่องจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติงาน
พัสดุ เมื่อเจาหนาที่พัสดุไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติงานไดทําใหไมมีผูปฏิบัติงานแทน

สาเหตุ

แนวทางการแกไขปญหา/พัฒนา
งานจัดซื้อจัดจาง
- ควรมีการประชุมรวมกันระหวางสํานักบริหาร
ทรัพยสินและสํานักงานศาลปกครองภูมิภาค
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นและ
รับฟงปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ
การประชุมแบบเปนทางการและการประชุม
กลุมยอยระหวางเจาหนาที่ผานชองทางตาง ๆ
อีกทั้งการสรางเครือขายผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานตางๆ ของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน

ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ/
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ/แนวทาง

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ในสวนกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานศาลปกครอง โดยสํานักบริหารทรัพยสิน ไดจัดทํารายงานการผลการจัดซื้อจัดจางในสวนที่ดําเนินการ
โดยสํานักบริหารทรัพยสนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงใหเห็นวาในรอบปที่ผานมา มีผลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางเปนอยางไร เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีการรายงานผล
การจัดซื้อจัดจางในรอบปที่ผานมา และนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป
ทั้ง นี้ สามารถแสดงจํ า นวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จํ า แนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ
จัดจางไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรอยละ จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
จํานวนครั้ง

446
100%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

1
0.22%

20
4.49%

(e-market)

วิธกี ารจัดซือ้ จัดจาง
วิธีคดั เลือก

(e-bidding)

วิธีเฉพาะเจาะจง

3
0.67%

422
94.62%

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานศาลปกครองไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางจํานวนทั้งสิ้น 466 ครั้ง ปรากฏวา
วิธีการจัดซื้อจัดจางสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 422 ครั้ง คิดเปนรอยละ 94.62 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 20 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.49 วิธีคัดเลือก จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.67 และวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) จํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.22 ตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิแสดงรอยละของ
จํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางได ดังนี้
แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
0.22%

4.49%

0.67%

e-market
e-bidding
วีธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

94.62%

-2-

ตารางที่ 2 แสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ใชไป
(บาท)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

602,245,749.82
100%

2,287,125.00
0.38%

490,494,519.70
81.44%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

(e-market)

วิธกี ารจัดซือ้ จัดจาง
วิธีคดั เลือก

(e-bidding)

17,851,567.00
2.97%

วิธีเฉพาะเจาะจง

91,612,538.12
15.21%

จากตารางจะเห็ นได ว างบประมาณในภาพรวมที่ ใช ในการจั ดซื้ อจั ดจ างของสํ านั กงานศาลปกครอง จํ านวน
602,245,749.82 บาท พบวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) เปนจํานวนเงินมากที่สุด คือ 490,494,519.70 บาท คิดเปนรอยละ 81.44 บาท รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง
เปนจํานวนเงิน 91,612,538.12 บาท คิดเปนรอยละ 15.21 วิธีคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 17,841,567 บาท คิดเปนรอยละ
2.97 และวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ กทรอนิ กส (e-market) เป น จํ า นวนเงิ น 2,287,125 บาท คิ ดเป น ร อยละ 0.38 ตามลํ าดั บ
โดยสามารถแสดงแผนภูมิรอยละของจํานวนเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางไดดังนี้
แผนภูมิแสดงรอยละของงบประมาณที่ใชจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
0.38%

e-market
e-bidding
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

15.21%
2.97%

81.44%

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถประหยัดงบประมาณได จํานวนเงิน 125,536,814.01 บาท
คิดเป นร อยละ 17.25 ของจํ านวนเงิ นที่ ได รั บจัดสรรเพื่ อจั ดซื้ อจั ดจ างรวมทั้ งสิ้ นจํ านวนเงิ น 727,782,563.83 บาท
ซึ่งสามารถแสดงตารางรอยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ไดรับ
727,782,563.83
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใชไป
602,245,749.82
82.75%

งบประมาณที่ประหยัดได
125,536,814.01
17.25%

และสามารถแสดงแผนภูมิรอยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไดดังนี้

แผนภูมิแสดงรอยละของการประหยัดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
17.25%

งบประมาณที่ใชไป
งบประมาณที่ประหยัดได

82.75%

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองส่วนกลาง
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
2,761,650.00
2,287,125.00
1
1
2,761,650.00
2,287,125.00
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้ง
3
1
3
3
2
1
2
2
3
20

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
223,944,800.00
180,858,612.00
13,697,855.00
10,850,000.00
4,502,740.06
2,140,346.70
8,524,000.00
6,051,700.00
310,089,300.00
242,630,800.00
1,380,300.00
1,375,699.00
12,850,000.00
11,123,770.00
14,006,000.00
13,173,400.00
24,017,000.00
22,290,192.00
613,011,995.06
490,494,519.70

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
38
31,656,780.86
31,634,249.14
11,582,977.00
11,534,592.00 54
1
30,167,462.69
30,029,116.72
41
1,851,740.22
1,687,362.60
41
11,505,800.30
11,444,696.90
50
1,546,898.23
1,495,624.63
27
1,645,181.53
1,423,379.25
32
2,358,774.79
2,278,920.69
12
914,909.59
819,397.59
36
2,645,774.92
2,485,127.69
33
373,169.94
363,285.76
2
7,616,506.00
6,316,975.00 42
1,656,676.97
1,580,650.07
16
6,486,265.73
6,370,727.08
3
19,199,483.00 17,851,567.00 422
92,809,435.77
91,612,538.12

446
727,782,563.83
602,245,749.82
125,536,814.01

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

จานวนเงินทีข่ ออนุมตั ซิ อื้ -จ้างด้วยวิธีคัดเลือก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองส่วนกลาง
เดือน
เรื่อง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
พ.ย. 62 จ้างบริการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1
11,582,977.00
11,534,592.00
และอุปกรณ์เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส.ค. 63 ซื้อรถยนต์ประจาตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
1
6,990,000.00
5,790,000.00
ส.ค. 63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโปรแกรมบัญชี
1
626,506.00
526,975.00
FORMULA พร้อม Database SQL จานวน 1 รายการ

รวมทัง้ สิ้น

3

19,199,483.00

17,851,567.00

จานวนเงินทีข่ ออนุมตั ซิ อื้ -จ้างด้วยวิธี e-market ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองส่วนกลาง
เดือน
เรื่อง
ม.ค. 63 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบราคาคงทีไ่ ม่จากัด
รวมทัง้ สิ้น

จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
1
2,761,650.00
2,287,125.00
1

2,761,650.00

2,287,125.00

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองส่วนกลาง
เดือน
เรื่อง
จานวนเรื่อง
ต.ค. 62 จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักฯ ศป.นครราชสีมา
1
ต.ค. 62 จ้างปรับปรุงภายในอาคารที่ทาการศาลปกครองแจ้ง
1
ต.ค. 62 จ้างเหมาบริการจัดต้นไม้ประดับภายในอาคารที่ทาการ
1
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม
3
พ.ย. 62 จ้างทาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลปกครอง
1
รวม
1
ธ.ค. 62 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ระบบและอุปกรณ์ไม้กั้นบริเวณ
1
ประตูทางเข้า-ออก จานวน 1 ชุด (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบด้านการรักษาความปลอดภัยและ
ระบบการจราจร ภายในพื้นที่อาคารศาลปกครองถนน
ธ.ค. 62 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
1
ธ.ค. 62 จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล และการ
1
จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบธนาคารออนไลน์
(e-payment) และระบบรายงานต่างๆ
รวม
3
ม.ค. 63 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1
ม.ค. 63 ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด จานวน 1
1
ระบบ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความ
ปลอดภัยและระบบการจราจรภายในพื้นที่อาคารศาล
ปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ)
ม.ค. 63 จ้างพิมพ์หนังสือแนวคาวินจิ ฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9
1
รวม
3
มี.ค. 63 จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักฯ ศป.ระยอง
1
มี.ค. 63 จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักฯ ศป.อุดรธานี
1
รวม
2
มิ.ย. 63 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบบันทึกเวลาการ
1
ปฏิบตั ิงานด้วยใบหน้า จานวน 1 ระบบ ตามโครงการ
พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการของศาลปกครอง (Office
รวม
1
ก.ค. 63 จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 1 กสท. เป็นพื้นที่
1
ปฏิบตั ิงาน
ก.ค. 63 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับใช้งาน
1
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รวม
2

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
142,282,500.00
106,844,612.00
80,870,300.00
73,359,000.00
792,000.00
655,000.00
223,944,800.00
13,697,855.00
13,697,855.00
753,300.00

180,858,612.00
10,850,000.00
10,850,000.00
599,990.00

732,440.06
3,017,000.00

725,041.70
815,315.00

4,502,740.06
5,279,000.00
2,645,000.00

2,140,346.70
4,271,700.00
1,350,000.00

600,000.00
8,524,000.00
166,500,000.00
143,589,300.00
310,089,300.00
1,380,300.00

430,000.00
6,051,700.00
129,250,000.00
113,380,800.00
242,630,800.00
1,375,699.00

1,380,300.00
2,500,000.00

1,375,699.00
2,124,000.00

10,350,000.00

8,999,770.00

12,850,000.00

11,123,770.00

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองส่วนกลาง
เดือน
เรื่อง
จานวนเรื่อง
ส.ค. 63 จ้างปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง
1
ส.ค. 63 รถนัง่ ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
1
14 คัน
รวม
2
ก.ย. 63 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับโครงการพัฒนา
1
ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการ
ประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Court/e-Admincourt) ระยะที่ 3
ก.ย. 63 ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (ระบบ RFID) ภายใต้โครงการ
1
พัฒนาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
ก.ย. 63 จ้างพัฒนาระบบงานคดี ADMCASE (ระบบสืบค้น
1
ข้อมูลอัจฉริยะ) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชนผ่าน
ช่องทางศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(e-Court/e-Admincourt) ระยะที่ 2
รวม
3
รวมทั้งสิน้
20

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
3,604,000.00
2,826,000.00
10,402,000.00
10,347,400.00
14,006,000.00
9,030,000.00

13,173,400.00
8,894,910.00

2,959,000.00

1,850,000.00

12,028,000.00

11,545,282.00

24,017,000.00
613,011,995.06

22,290,192.00
490,494,519.70

สรุปรายการขออนุมตั ซิ อื้ -จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองส่วนกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม

ขออนุมตั ซิ อื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมตั จิ ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดจ้าง
13
756,067.00
736,427.40
25
30,900,713.86 30,897,821.74
15
320,115.06
276,200.66
39
29,847,347.63 29,752,916.06
22
1,234,341.20
1,095,435.78
19
617,399.02
591,926.82
10
160,036.40
153,303.70
31
11,345,763.90 11,291,393.20
22
629,844.00
580,970.90
28
917,054.23
914,653.73
12
662,701.53
615,827.45
15
982,480.00
807,551.80
10
1,113,645.24
1,064,594.04
22
1,245,129.55
1,214,326.65
5
647,708.23
632,276.23
7
267,201.36
187,121.36
17
1,206,901.72
1,164,814.89
19
1,438,873.20
1,320,312.80
18
319,651.34
310,013.12
15
53,518.60
53,272.64
14
743,238.88
717,146.38
28
913,438.09
863,503.69
4
338,261.18
323,551.43
12
6,148,004.55
6,047,175.65
162
8,132,511.78
7,670,561.98
260
84,676,923.99 83,941,976.14

จานวนเรื่องทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทัง้ สิ้น
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างทัง้ สิ้น
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

422
92,809,435.77
91,612,538.12
1,196,897.65

-

เรื่อง
บาท
บาท
บาท

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองเชียงใหม่
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
0
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้ง
1
1
2

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
842,940.00
762,000.00
1,148,000.00
956,000.00
1,990,940.00
1,718,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
16
2,042,174.50
2,024,226.52
6
27,421.44
27,421.44
8
126,266.00
126,266.00
6
179,154.00
179,154.00
7
61,156.50
61,156.50
11
58,052.00
58,052.00
4
4,060.62
4,060.62
12
355,830.00
349,357.20
9
161,633.00
161,633.00
10
101,107.00
101,107.00
3
8,014.41
8,014.41
9
347,338.50
347,338.50
0
101
3,472,207.97
3,447,787.19

103
5,463,147.97
5,165,787.19
297,360.78

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานศาลปกครองขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ส านั ก งานศาลปกครองขอนแก่ น ได้ จั ด ท ารายงานการผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในส่ ว นที่ ด าเนิ น การ
โดยสานักงานศาลปกครองขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเปน น อย่ า งไร เพื่ อ ให้ เ ปน น ไปตามการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา
งานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้งนี้ สามารถแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

0%

1
1.03%

0%

9๖
98.97%

9๗
100%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สานักงานศาลปกครองขอนแก่นได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวนทั้งสิ้น 9๓ ครั้ง ปรากฏว่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 9๖ ครั้ง คิดเปนนร้อยละ 98.97 รองลงมา คือวิธีประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) จ านวน 1 ครั้ ง คิ ด เปน น ร้ อยละ 1.03 ซึ่ ง สามารถแสดงแผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละ
ของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
1.03%

98.97%

-2-

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)
๔,๘๖๔,๔๔๘.๐๓
100%

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

0%

86๐,๐๐๐
1๗.๖๘ %

0%

๔,๐๐๔,๔๔๘.๐๓
๘๒.๓๒ %

จากตารางจะเห็ นได้ว่ างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้ างของส านักงานศาลปกครองขอนแก่ น
จานวน ๔,๘๖๔,๔๔๘.๐๓ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนนจานวนเงินมากที่สุด
คือ ๔,๐๐๔,๔๔๘.๐๓ บาท คิดเปนนร้อยละ ๘๒.๓๒ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปนนจานวน
เงิน 86๐,๐๐๐ บาท คิดเปนนร้อยละ 1๗.๖๘ โดยสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
1๗.๖๘ %

๘๒.๓๒ %

-3ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวนเงิน ๑๕๗,๕๙๗ บาท
คิดเปน นร้ อยละ ๓.๑๔ ของจ านวนเงินที่ได้รั บจั ดสรรเพื่อจัดซื้อจั ดจ้าง รวมทั้ งสิ้ นจานวนเงิน ๕,๐๒๒,๐๔๕.๐๓ บาท
ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณที่ได้รับ
๕,๐๒๒,๐๔๕.๐๓
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
๔,๘๖๔,๔๔๘.๐๓
๙๖.๘๖ %

งบประมาณที่ประหยัดได้
๑๕๗,๕๙๗
๓.๑๔ %

และสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้

๓.๑๔ %

๙๖.๘๖ %

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองขอนแก่น
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้ง งบประมาณทีไ่ ด้รับ งบประมาณทีใ่ ช้ไป ครั้ง งบประมาณทีไ่ ด้รับ งบประมาณทีใ่ ช้ไป ครั้ง งบประมาณทีไ่ ด้รับ งบประมาณทีใ่ ช้ไป ครั้ง
1
972,000.00
860,000.00 13
10
8
8
10
12
4
5
7
6
8
5
0
1
972,000.00
860,000.00 0
96
รวมจานวนครั้งทัง้ สิน้
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีใ่ ช้ไปทัง้ สิน้
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

97
5,022,045.03
4,864,448.03
157,597.00

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณทีไ่ ด้รับ งบประมาณทีใ่ ช้ไป
602,068.30
600,068.30
2,138,508.69
2,138,508.69
345,635.00
309,635.00
192,866.20
185,269.20
91,902.64
91,902.64
282,033.30
282,033.30
18,660.00
18,660.00
66,633.55
66,633.55
103,704.00
103,704.00
78,984.75
78,984.75
35,326.30
35,326.30
93,722.30
93,722.30
4,050,045.03
4,004,448.03

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ - จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานศาลปกครองขอนแก่น
เดือน
เรื่อง
จานวนเรื่อง
ต.ค. 62 จ้างทาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลปกครองขอนแก่น
1
รวม
1
รวมทั้งสิน้
1

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
972,000.00
860,000.00
972,000.00
860,000.00
972,000.00
860,000.00

สรุปรายการขออนุมัติซื้อ - จ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม

ขออนุมัติซื้อ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติจ้าง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณที่ได้รับ
วงเงินที่จัดซื้อ จานวนเรื่อง งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดจ้าง
7
170,937.70
170,937.70
6
431,130.60
429,130.60
5
161,295.23
161,295.23
5
1,977,213.46
1,977,213.46
4
10,740.00
10,740.00
4
334,895.00
298,895.00
4
71,210.00
71,210.00
4
121,656.20
114,059.20
6
39,469.10
39,469.10
4
52,433.54
52,433.54
7
139,429.30
139,429.30
5
142,604.00
142,604.00
2
2,650.00
2,650.00
2
16,010.00
16,010.00
2
50,166.25
50,166.25
3
16,467.30
16,467.30
3
40,610.00
40,610.00
4
63,094.00
63,094.00
4
74,034.75
74,034.75
2
4,950.00
4,950.00
5
25,110.30
25,110.30
3
10,216.00
10,216.00
5
93,722.30
93,722.30
0
54
879,374.93
879,374.93
42
3,170,670.10
3,125,073.10

จานวนเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจงรวมทั้งสิน้
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิน้
งบประมาณที่ประหยัดได้

96
4,050,045.03
4,004,448.03
45,597.00

-

เรื่อง
บาท
บาท
บาท

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
สำนักงำนศำลปกครอง โดยสำนักงำนศำลปกครองนครรำชสีมำ ได้จัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในส่วนที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำนศำลปกครองนครรำชสีมำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพื่อให้เป็นไปตำม
กำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนของรัฐ (Integrity and ransparency
Assessment : ITA) ที่ ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนของรัฐ มี ก ำรรำยงำนผลกำรจั ด ซื้ อ จัด จ้ ำงในรอบปี ที่ ผ่ ำนมำ และ
นำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนำงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป
ทั้งนี้ สำมำรถแสดงจำนวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ จำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

97
100%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

๑
1.03%

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

96
๙๘.97%

ในปี งบประมำณ พ.ศ. 256๓ สำนักงำนศำลปกครองนครรำชสีมำได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำนวน
ทั้งสิ้น 97 ครั้ง ปรำกฏว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 96 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.97
รองลงมำ คือ วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.03 ตำมลำดับ ซึ่งสำมำรถ
แสดงแผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ ดังนี้
แผนภูมแิ สดงร้อยละของจำนวนครั้งของกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงจำแนกตำมวิธกี ำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓
1.03%
1.69%

e-bidding

98.31%
๙๘.97%

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

4,484,623.21
100%

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

94๔,000
21.05%

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

3,540,623.21
78.95%

จำกตำรำงจะเห็ นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ ใช้ ในกำรจั ดซื้ อจัดจ้ำงของส ำนั กงำนศำลปกครอง
นครรำชสีมำ จำนวน 4,484,623.21 บำท พบว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็น
จำนวนเงินมำกที่สุด คือ 3,540,623.21 บำท คิดเป็นร้อยละ ๗8.95 รองลงมำคือ วิธีประกวดรำคำด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๙44,0๐๐.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๒1.05 ตำมลำดับโดยสำมำรถ
แสดงแผนภูมิร้อยละของจำนวนเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมำณที่ใช้จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
21.05%

e-bidding

78.95%

ทั้ งนี้ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 สำมำรถประหยั ดงบประมำณได้ จ ำนวนเงิ น
159,283.63 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 3.43 ของจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่ อจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้ งสิ้ นจำนวนเงิน
4,643,906.84 บำท ซึ่งสำมำรถแสดงตำรำงร้อยละของกำรประหยัดงบประมำณจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับ
4,643,906.84
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
4,484,623.21
๙6.57%

งบประมาณที่ประหยัดได้
159,283.63
3.43%

และสำมำรถแสดงแผนภู มิ ร้ อ ยละของกำรประหยั ด งบประมำณจำกกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
แผนภูมแสด ร้อยล ขอ ก รปร หยัด บปร ม ณ ปร

ปี บปร ม ณ .ศ. ๒๕๖๓

3.43%

บปร ม ณ ้ ป
บปร ม ณ ปร หยัด ด้

96.57%

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้ง
1
1

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
1,033,200.00
944,000.00
1,033,200.00
944,000.00

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง
10
6
3
8
4
15
4
8
11
11
10
6
96

97
3,610,706.84
3,540,623.21
70,083.63

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

วิธเี ฉพาะเจาะจง
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
1,719,807.00
1,753,971.00
126,685.00
126,685.00
60,001.00
60,001.00
111,133.50
109,446.00
33,524.00

33,524.00

62,819.89
5,332.50
108,173.96
40,281.40
121,088.85
140,811.74
47,848.00
2,577,506.84

61,173.99
5,125.50
105,577.21
38,320.92
114,988.85
139,961.74
47,848.00
2,596,623.21

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
เดือน
เรื่อง
จานวนเรื่อง
ต.ค. 62 จ้างทาความสะอาดอาคารทีท่ าการศาลปกครองนครราชสีมา
1
รวม
1
รวมทั้งสิน้
1

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
1,033,200.00
944,000.00
1,033,200.00
944,000.00
1,033,200.00
944,000.00

สรุปรายการขออนุมตั ซิ อื้ -จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม

ขออนุมตั ซิ อื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมตั จิ ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดจ้าง
4
34,377.00
34,377.00
5
2,718,630.00
2,663,594.00
1
550.00
550.00
5
126,135.00
126,135.00
3
60,001.00
60,001.00
1
7
39,133.50
37,446.00
1
72,000.00
72,000.00
4
33,524.00
33,524.00
11
51,753.70
50,107.80
4
11,066.19
11,066.19
4
5,332.50
5,125.50
7
92,928.60
90,331.85
1
15,245.36
15,245.36
7
20,177.00
18,616.52
4
20,104.40
19,704.40
6
10,248.68
10,248.68
5
110,840.17
104,740.17
6
60,610.50
60,610.50
4
80,201.24
79,351.24
5
43,848.00
43,848.00
1
4,000.00
4,000.00
65
452,484.48
444,786.85
31
3,158,222.36
3,095,836.36

จานวนเรื่องทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทัง้ สิ้น
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างทัง้ สิ้น
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

96
3,610,706.84
3,540,623.21
70,083.63

-

เรื่อง
บาท
บาท
บาท

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
สานักงานศาลปกครอง โดยสานัก งานศาลปกครองระยอง ได้จัดทารายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในส่วนที่ดาเนินการโดยสานักงานศาลปกครองระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และ
นาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้งนี้ สามารถแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

๕๕
100%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

๑
๑.๘๒%

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

๕๔
๙๘.๑๘%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สานักงานศาลปกครองได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวนทั้งสิ้น ๕๕ ครั้ง
ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 5๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๘ รองลงมา คือ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ ตามลาดับ ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิ
แสดงร้อยละของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนครั้งของการจัดซือ้ จัดจ้างจาแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
1.82%

e-bidding


98.18%

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

๓,๙๙๖,๙๐๓.๐๒
100%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

๙๕๕,๙๒๐.๐๐
๒๓.๙๒%

-

๓,๐๔๐,๙๘๓.๐๒
๗๖.๐๘%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองระยอง
จานวน ๓,๙๙๖,๙๐๓.๐๒ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงิน
มากที่สุด คือ ๓,๐๔๐,๙๘๓.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๘ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงิน ๙๕๕,๙๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒ ตามลาดับโดยสามารถแสดง
แผนภูมิร้อยละของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
23.92%

e-bidding


76.08%

ทั้ งนี้ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างในปี งบประมาณ พ.ศ. 256๓ สามารถประหยั ดงบประมาณได้ จ านวนเงิ น
๑๔๓,๑๗๗.๙๘ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๔๖ ของจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้ นจานวนเงิน
๔,๑๔๐,๐๘๑.๐๐ บาท ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
๓,๙๙๖,๙๐๓.๐๒
๙๖.๕๔%

งบประมาณที่ได้รับ
๔,๑๔๐,๐๘๑.๐๐
100%

งบประมาณที่ประหยัดได้
๑๔๓,๑๗๗.๙๘
๓.๔๖%

และสามารถแสดงแผนภู มิ ร้ อ ยละของการประหยั ด งบประมาณจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3.46%

งบประมาณ ้ ป
งบประมาณ ประหยัด ด้

96.54%

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
สานักงานศาลปกครอง โดยสานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ได้จัดทารายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในส่วนที่ดาเนินการโดยสานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ในรอบปีทผี่ ่านมา มีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้ เป็นไปตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA)
ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนางาน
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้งนี้ สามารถแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

76
100%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

0
0%

1
1.32%

0
0%

วิธีเฉพาะเจาะจง

75
98.68%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สานักงานศาลปกครองได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวนทั้งสิ้น ๗6 ครั้ง
ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 75 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.68 รองลงมา คือ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ ตามลาดับ ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิ
แสดงร้อยละของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1.32%

98.68%

e-market
e-bidding
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

-๒-

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

3,531,884.14
100%

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

0%

796,200
22.54%

0%

วิธีเฉพาะเจาะจง

2,735,684.14
77.46%

จากตารางจะเห็ นได้ ว่างบประมาณในภาพรวมที่ ใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างของส านักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี จานวน 3,531,884.14 บาท พบว่า เป็นงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงิน
มากที่สุด คือ 2,735,684.14 บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๖ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นจานวนเงิน ๗๙๖,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 22.๕๔ ตามลาดับ โดยสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของจานวนเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
22.54%

77.46%

e-market
e-bidding
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

ทั้ งนี้ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างในปี งบประมาณ พ.ศ. 256๓ สามารถประหยั ดงบประมาณได้ จ านวนเงิ น
๒๗๓,๓๕๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้ อยละ 7.18 ของจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้ นจานวนเงิน
3,๘๐๕,๒๔๒.๑๔ บาท ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้

-๓ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณที่ได้รับ
3,805,242.14
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
3,531,884.14
92.82%

งบประมาณที่ประหยัดได้
273,358.00
7.18%

และสามารถแสดงแผนภู มิ ร้ อ ยละของการประหยั ด งบประมาณจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณที่ประหยัดได้
7.18%

งบประมาณที่ใช้ไป
งบประมาณที่ประหยัดได้
งบประมาณที่ใช้ไป
92.82%

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
0
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้ง
1
1

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
960,000.00
796,200.00
960,000.00
796,200.00

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง
10
8
5
4
6
5
10
5
4
5
8
5
0
75

76
3,805,242.14
3,531,884.14
273,358.00

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

วิธเี ฉพาะเจาะจง
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
1,725,153.70
1,725,153.70
520,793.40
413,953.40
11,630.00
11,630.00
12,849.20
12,849.20
41,727.64
41,727.64
80,937.00
80,937.00
210,248.00
208,593.00
69,005.00
69,005.00
12,094.00
11,781.00
12,931.00
12,881.00
44,458.20
43,758.20
103,415.00
103,415.00
2,845,242.14
2,735,684.14

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
เดือน
เรื่อง
จานวนเรื่อง
ต.ค. 62 จ้างทาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลปกครองสุพรรณบุรี
1
รวม
1

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
960,000.00
796,200.00
960,000.00
796,200.00

สรุปรายการขออนุมตั ซิ อื้ -จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม

ขออนุมตั ซิ อื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมตั จิ ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดจ้าง
6
99,527.00
99,527.00
4
1,625,626.70
1,625,626.70
5
39,213.40
39,213.40
3
481,580.00
374,740.00
4
6,900.00
6,900.00
1
4,730.00
4,730.00
3
9,349.20
9,349.20
1
3,500.00
3,500.00
4
31,185.20
31,185.20
2
10,542.44
10,542.44
3
7,772.00
7,772.00
2
73,165.00
73,165.00
10
210,248.00
208,593.00
0
5
69,005.00
69,005.00
0
4
12,094.00
11,781.00
0
5
12,931.00
12,881.00
0
6
29,858.20
29,158.20
2
14,600.00
14,600.00
3
42,485.00
42,485.00
2
60,930.00
60,930.00
58
570,568.00
567,850.00
17
2,274,674.14
2,167,834.14

จานวนเรื่องทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทัง้ สิ้น
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างทัง้ สิ้น
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

75
2,845,242.14
2,735,684.14
109,558.00

เรื่อง
บาท
บาท
บาท
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-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานศาลปกครองสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
สำนักงำนศำลปกครองสงขลำ ได้จัดทำรำยงำนกำรผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำ งเป็นอย่ำงไร เพื่อให้เป็นไป
ตำมกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนของรั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ ห น่ ว ยงำนของรัฐมี กำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปี ที่ ผ่ ำนมำ และน ำข้อมู ล ไป
ปรับปรุงและพัฒนำงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป
ทั้ งนี้ สำมำรถแสดงจ ำนวนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 256 ๓ จ ำแนกตำมวิธี ก ำรจั ด ซื้ อ
จัดจ้ำงได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

16๓
100%

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

1
0.61%

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

162
๙9.39%

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนศำลปกครองสงขลำได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำนวนทั้งสิ้น ๑63 ครั้ง
ปรำกฏว่ำ วิธีกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุ ดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน ๑62 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙9.39 รองลงมำ คือ วิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.61 วิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ - และ
วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ - ตำมลำดับ ซึ่งสำมำรถแสดงแผนภูมิแสดงร้อยละของ
จำนวนครั้ง จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ ดังนี้
แผนภูมแิ สดงร้อยละของจำนวนครั้งของกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงจำแนกตำมวิธกี ำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
0.61% 0.00%
0.00%

e-market
e-bidding

99.39%

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

8,943,750.03

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

0.00
0.0%

816,399.00
9.13%

0.00
0.0%

8,127,351.03
9๐.๘๗%

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนศำลปกครองสงขลำ จำนวน
๘,๙๔๓,๗๕๐.๐๓ บำท พบว่ ำงบประมำณที่ ใช้ ในกำรจั ดซื้ อ จั ด จ้ ำงโดยวิ ธี เฉพำะเจำะจง เป็ น จ ำนวนเงิ น มำกที่ สุ ด คื อ
๘,๑๒๗,๓๕๑.๐๓ บำท คิดเป็ นร้อยละ ๙๐.๘๗ รองลงมำคือ วิธีประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) เป็ นจำนวนเงิน
๘๑๖,๓๙๙.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๓ โดยสำมำรถแสดงแผนภูมิร้อยละของจำนวนเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมำณที่ใช้จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓
9.13%
0.00%

0.00%

e-market
e-bidding

90.87%

ทั้งนี้ กำรจั ดซื้อจั ดจ้ำงในปี งบประมำณ พ.ศ. 256๓ สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ จำนวนเงิน ๖๘,๖๐๑.๐๐ บำท
คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๐.๗๖ ของจ ำนวนเงิ น ที่ ได้ รั บ จั ด สรรเพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำง รวมทั้ งสิ้ น จ ำนวนเงิ น ๙,๐๑๒,๓๕๑.๐๓ บำท
ซึ่งสำมำรถแสดงตำรำงร้อยละของกำรประหยัดงบประมำณจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
8,943,750.03
๙๙.๒๔%

งบประมาณที่ได้รับ
9,012,351.03
100%

งบประมาณที่ประหยัดได้
68,601
๐.๗๖%

และสำมำรถแสดงแผนภูมิร้อยละของกำรประหยัดงบประมำณจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้

แผนภูมแส ร้ ย ข

รปร หย บปร ม ณ ปร

0.76%

ปี บปร ม ณ .ศ. ๒๕๖๓

บปร ม ณ ้ ป
บปร ม ณ ปร หย

99.24%

้

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองสงขลา
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2563
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถนุ ายน 2562
กรกฎาคม 25612
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ครั้ง งบประมาณที่ได้รบั งบประมาณที่ใช้ไป
0

-

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รบั
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

ครั้ง
1

งบประมาณที่ได้รบั
งบประมาณที่ใช้ไป
885,000.00
816,399.00

-

2

885,000.00

816,399.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ครั้ง งบประมาณที่ได้รบั งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง งบประมาณที่ได้รบั งบประมาณที่ใช้ไป
13
351,171.36
351,171.36
12
1,626,197.24
1,626,197.24
6
52,432.73
52,432.73
22
2,027,400.19
2,027,400.19
14
392,689.26
392,689.26
13
431,053.07
431,053.07
8
360,460.41
360,460.41
8
344,211.03
344,211.03
15
450,298.41
450,298.41
10
494,047.21
494,047.21
18
523,509.89
523,509.89
24
1,073,880.23
1,073,880.23
163
8,127,351.03
8,127,351.03

165
9,012,351.03
8,943,750.03
68,601.00

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้จัดทารายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ดาเนินการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา
และนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้ง นี้ สามารถแสดงจ านวนการจั ด ซื้อ จั ด จ้า งประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธี ก ารจั ด ซื้ อ
จัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

57
100%

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

1
1.75%

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

56
98.25%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวนทั้งสิ้ น
57 ครั้ง ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.25 รองลงมา คือ วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลาดับ ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิแสดงร้อยละ
ของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนครั้งของการจัดซือ้ จัดจ้างจาแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.75%

e-bidding


98.25%

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

1,691,443.74
100%

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

619,800
36.64%

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

1,071,633.74
63.36%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
จานวน 1,691,443.74 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงินมากที่สุด คือ
1,071,633.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.36 บาท รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงิน
619,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.64 ตามลาดับ โดยสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
36.64%

e-bidding


63.36%

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวนเงิน 90,573.76 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.08 ของจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจานวนเงิน 1,782,007.50 บาท ซึ่งสามารถแสดงตาราง
ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
1,691,433.74
94.92%

งบประมาณที่ได้รับ
1,782,007.50
100%

งบประมาณที่ประหยัดได้
90,573.76
5.08%

และสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
5.08%

94.92%

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
0
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้ง
1
1

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
682,000.00
619,800.00
682,000.00
619,800.00

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง
10
10
5
2
0
7
0
5
8
4
2
3
0
56

57
1,782,007.50
1,691,433.74
90,573.76

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

วิธเี ฉพาะเจาะจง
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
412,644.53
407,724.53
159,025.39
151,875.39
17,821.43
17,821.43
50,500.00
48,200.00
28,081.15
28,081.15
171,950.00
170,500.00
146,736.00
141,626.00
90,084.00
83,043.00
15,110.00
15,110.00
8,055.00
7,652.24
1,100,007.50
1,071,633.74

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
เดือน
เรื่อง
ต.ค. 62 จ้างทาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม
รวมทั้งสิน้

จานวนเรื่อง
1
1
1

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
682,000.00
619,800.00
682,000.00
682,000.00

619,800.00
619,800.00

สรุปรายการขออนุมตั ซิ อื้ -จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม

ขออนุมตั ซิ อื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมตั จิ ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดจ้าง
3
132,000.00
127,160.00
7
280,644.53
280,564.53
5
147,384.16
140,234.16
5
11,641.23
11,641.23
1
2,221.43
2,221.43
4
15,600.00
15,600.00
1
50,000.00
47,700.00
1
500.00
500.00
0
0
1
3,040.00
3,040.00
6
25,041.15
25,041.15
0
0
3
166,950.00
165,500.00
2
5,000.00
5,000.00
7
145,336.00
140,226.00
1
1,400.00
1,400.00
3
88,634.00
81,593.00
1
1,450.00
1,450.00
1
13,910.00
13,910.00
1
1,200.00
1,200.00
2
6,105.00
5,702.24
1
1,950.00
1,950.00
27
755,580.59
727,286.83
29
344,426.91
344,346.91

จานวนเรื่องทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทัง้ สิ้น
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างทัง้ สิ้น
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

56
1,100,007.50
1,071,633.74
28,373.76

-

เรื่อง
บาท
บาท
บาท

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานศาลปกครองอุดรธานีได้จัดทารายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ดาเนินการโดยสานักงาน
ศาลปกครองอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมี
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ถัดไป
ทั้งนี้ สามารถแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง
35
100%

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
1
2.86%

วิธีเฉพาะเจาะจง
34
97.14%

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศาลปกครองอุดรธานี ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวนทั้งสิ้ น
35 ครั้ง ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.31 รองลงมา
คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.69 ตามลาดับ ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิ
แสดงร้อยละของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณที่ใช้ไป
4,447,896.45
100%

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
788,676.00
3,659,220.45
17.73%
82.27%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองอุดรธานี
จานวน 4,447,896.45 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็น จานวนเงินมากที่สุด คือ 3,659,220.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.27 และวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์
(e-bidding) เป็นจานวนเงิน คือ 788,676.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 ตามลาดับ โดยสามารถแสดงแผนภูมิร้อย
ละของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ดังนี้

-3ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวนเงิน
4,992,220.00 บาท น าไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจานวนเงิน 4,447,896.45 บาท คิดเป็นร้อยละ
89.09 สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวนเงิน 544,323.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 ของจานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับ
4,992,220.00
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
4,447,896.45
89.09%

งบประมาณที่ประหยัดได้
544,323.55
10.91%

และสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองอุดรธานี
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
0
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้ง
1
1

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
925,426.00
788,676.00
925,426.00
788,676.00

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง
1
3
1
3
3
3
3
4
5
4
3
1
0
34

35
1,441,520.00
1,304,770.00
136,750.00

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

วิธเี ฉพาะเจาะจง
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
2,000.00
2,000.00
37,809.00
37,809.00
1,000.00
1,000.00
148,900.00
148,900.00
7,575.00
7,575.00
42,963.00
42,963.00
6,990.00
6,990.00
23,230.00
23,230.00
13,791.00
13,791.00
192,599.00
192,599.00
31,870.00
31,870.00
7,367.00
7,367.00
516,094.00
516,094.00

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองอุดรธานี
เดือน
เรื่อง
ธ.ค. 62 จ้างทาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลปกครอง
อุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม
รวมทั้งสิน้

จานวนเรื่อง
1
1
1

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
925,426.00
788,676.00
925,426.00
925,426.00

788,676.00
788,676.00

สรุปรายการขออนุมตั ซิ อื้ -จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม

ขออนุมตั ซิ อื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมตั จิ ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดจ้าง
1
2,000.00
2,000.00
0
2
33,359.00
33,359.00
1
4,450.00
4,450.00
1
1,000.00
1,000.00
0
3
148,900.00
148,900.00
0
3
7,575.00
7,575.00
0
3
42,963.00
42,963.00
0
1
1,140.00
1,140.00
2
5,850.00
5,850.00
3
20,020.00
20,020.00
1
3,210.00
3,210.00
3
9,441.00
9,441.00
2
4,350.00
4,350.00
3
189,099.00
189,099.00
1
3,500.00
3,500.00
3
31,870.00
31,870.00
0
1
7,367.00
7,367.00
0
27
494,734.00
494,734.00
7
21,360.00
21,360.00

จานวนเรื่องทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทัง้ สิ้น
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างทัง้ สิ้น
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

34
516,094.00
516,094.00
-

-

เรื่อง
บาท
บาท
บาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานศาลปกครอง โดยสานักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ได้จัดทารายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในส่วนที่ดาเนินการโดยสานักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ห น่ว ยงานของรัฐ มีก ารรายงานผลการจัด ซื้อ จัด จ้า งในรอบปีที่ผ่า นมา
และนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้งนี้ สามารถแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

58
100%

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคัดเลือก

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

๑
๑.72%

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

๕7
๙๘.28%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวน
ทั้งสิ้น ๕8 ครั้ง ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 57 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.28
รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.72 ตามลาดับ ซึ่ง
สามารถแสดงแผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนครั้งของการจัดซือ้ จัดจ้างจาแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
1.72%

e-bidding


98.28%

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

700,0๐๐.๐๐
18.41%

3,802,๙13.12
100%

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

๓,102,913.12
81.59%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์ จานวน 3,802,๙13.12 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงิน
มากที่สุด คือ ๓,102,913.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.59 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงิน 700,0๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 18.41 ตามลาดับโดยสามารถ
แสดงแผนภูมิร้อยละของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
18.41%

e-bidding


81.59%

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวนเงิน
282,959.๘0 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจานวนเงิน
๔,085,๘72.92 บาท ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้ างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับ
๔,085,๘72.92
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
3,802,๙13.12
๙3.07%

งบประมาณที่ประหยัดได้
282,959.๘0
6.93%

และสามารถแสดงแผนภู มิ ร้ อ ยละของการประหยั ด งบประมาณจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

แผนภูมแสด ร้อยล ขอ ก รปร หยัด บปร ม ณ ปร

ปี บปร ม ณ .ศ. ๒๕๖๓

6.93%




93.07%

รายงานจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครองนครสวรรค์
จาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
เดือน

วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถนุ ายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
รวมจานวนงบประมาณที่ได้รับ
รวมจานวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

วิธคี ัดเลือก

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้ง
1
1

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
830,000.00
700,000.00
830,000.00
700,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ครั้ง
8
3
4
8
2
4
9
1
3
5
8
2
57

58
4,085,872.92
3,802,913.12
282,959.80

-

ครั้ง
บาท
บาท
บาท

98.28
1.72

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
266,542.02
265,322.22
1,647,077.90
1,647,077.90
61,569.00
61,569.00
630,473.00
476,743.00
5,460.00
5,460.00
60,211.00
60,211.00
263,153.00
263,153.00
1,400.00
1,400.00
73,594.00
75,584.00
25,853.00
25,853.00
203,620.00
203,620.00
16,920.00
16,920.00
3,255,872.92
3,102,913.12
81.59
18.41
6.93

93.07

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองนครสวรรค์
เดือน
เรื่อง
จานวนเรื่อง
ม.ค. 63 จ้างทาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลปกครองนครสวรรค์
1
รวม
1
รวมทั้งสิน้
1

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
830,000.00
700,000.00
830,000.00
700,000.00
830,000.00
700,000.00

สรุปรายการขออนุมตั ซิ อื้ -จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62
รวม

ขออนุมตั ซิ อื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมตั จิ ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดจ้าง
2
85,896.62
85,896.62
6
180,645.40
179,425.60
1
609.90
609.90
2
1,646,468.00
1,646,468.00
3
60,569.00
60,569.00
1
1,000.00
1,000.00
4
24,473.00
24,473.00
4
606,000.00
452,270.00
0
2
5,460.00
5,460.00
3
59,211.00
59,211.00
1
1,000.00
1,000.00
5
155,253.00
155,253.00
4
107,900.00
107,900.00
0
1
1,400.00
1,400.00
1
42,744.00
44,734.00
2
30,850.00
30,850.00
3
18,973.00
18,973.00
2
6,880.00
6,880.00
2
28,970.00
28,970.00
6
174,650.00
174,650.00
0
2
16,920.00
16,920.00
24
476,699.52
478,689.52
33
2,779,173.40
2,624,223.60

จานวนเรื่องทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทัง้ สิ้น
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างทัง้ สิ้น
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

57
3,255,872.92
3,102,913.12
152,959.80

-

เรื่อง
บาท
บาท
บาท

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานศาลปกครองเพชรบุรี ได้จัดทารายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้
เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนาข้อมูล ไป
ปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้ง นี้ สามารถแสดงจ านวนการจั ด ซื้อ จั ด จ้า งประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธี ก ารจั ด ซื้ อ
จัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

๗๖
100%

๑
๑.๓๒%

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

๗๕
๙๘.๖๘%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานศาลปกครองเพชรบุรี ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวนทั้งสิ้น ๗๖ ครั้ง
ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๗๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9๘.6๘ รองลงมา คือ วิธีประกวด
ราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) จ านวน ๑ ครั้ ง คิ ดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ ตามล าดั บ ซึ่ งสามารถแสดงแผนภูมิแสดงร้ อยละ
ของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

e-bidding 1.32%

วิธีเฉพาะเจาะจง 98.68%

e-market

e-bidding

วิธีคดั เลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

-2-

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

๓,๕๒๗,๘๒๒.๕๓
100%

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคดั เลือก

วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

(e-bidding)

-

๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙.๘๔%

-

๒,๘๒๗,๘๒๒.๕๓
_๘๐.๑๖%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานศาลปกครองเพชรบุรี จานวน
๓,๕๒๗,๘๒๒.๕๓ บาท พบว่ างบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง เป็ น จ านวนเงิ น มากที่ สุ ด คื อ
๒,๘๒๗,๘๒๒.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๖ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นจานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๔ ตามลาดับ โดยสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของจานวนเงินงบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้

e-bidding 19.84 %

วิธีเฉพาะเจาะจง 80.16 %

e-market

e-bidding

วิธีคดั เลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

ทั้ งนี้ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถประหยั ดงบประมาณได้ จ านวนเงิ น ๑๗๗,๕๐๐ บาท
คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๔.๗๙ ของจ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ดสรรเพื่ อจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า งรวมทั้ ง สิ้ นจ านวนเงิ น ๓,๗๐๕,๓๒๒.๕๓ บาท
ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

-3ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับ
3,705,322.53
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
3,527,822.53
95.21%

งบประมาณที่ประหยัดได้
177,500.00
4.79%

และสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
งบประมาณที่ประหยัดได้ 4.79 %

งบประมาณทีใ่ ช้ไป 95.21 %

งบประมาณที่ใช้ ไป

งบประมาณที่ประหยัดได้

จานวนเงินที่ขออนุมตั ซิ ื้อ-จ้างด้วยวิธี e-bidding ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศาลปกครองเพชรบุรี
เดือน
เรื่อง
ต.ค. 62 จ้างทาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลปกครองเพชรบุรึ

จานวนเรื่อง
1

รวมทั้งสิน้

1

จานวนงบประมาณที่ได้รับ
จานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณที่ประหยัดได้

877,500.00
700,000.00
177,500.00

งบประมาณที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
877,500.00
700,000.00
877,500.00
บาท
บาท
บาท

700,000.00

สรุปรายการขออนุมตั ซิ อื้ -จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สานักงานศาลปกครองเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม

ขออนุมตั ซิ อื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมตั จิ ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดซือ้
จานวนเรื่อง งบประมาณทีไ่ ด้รับ วงเงินทีจ่ ัดจ้าง
7
89,150.00
89,150.00
8
1,982,059.65
1,982,059.65
4
5,917.00
5,917.00
0
8
37,742.60
37,742.60
0
1
1,000.00
1,000.00
3
12,123.90
12,123.90
7
50,966.00
50,966.00
3
32,195.32
32,195.32
4
27,446.40
27,446.40
1
1,320.00
1,320.00
4
165,786.87
165,786.87
0
4
138,859.00
138,859.00
0
1
507.00
507.00
4
33,486.98
33,486.98
4
14,657.40
14,657.40
4
46,977.41
46,977.41
1
31,700.00
31,700.00
3
70,727.00
70,727.00
4
42,450.00
42,450.00
1
42,750.00
42,750.00
49
606,182.27
606,182.27
27
2,221,640.26
2,221,640.26

จานวนเรื่องทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทัง้ สิ้น
รวมจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้างทัง้ สิ้น
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้

76
2,827,822.53
2,827,822.53
-

-

เรื่อง
บาท
บาท
บาท

-1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
สานักงานศาลปกครอง โดยสานัก งานศาลปกครองยะลา ได้จัดทารายงานการผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในส่วนที่ดาเนินการโดยสานักงานศาลปกครองยะลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้
เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
ที่ผ่านมา และนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ทั้งนี้ สามารถแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง

66
100%

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(e-bidding)

-

๓
๕%

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

63
๙๕%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สานักงานศาลปกครองยะลาได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวน
ทั้งสิ้น ๖๖ ครั้ง ปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๖๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
๙๕ รองลงมา คือ วิธีป ระกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน ๓ ครั้ ง คิดเป็นร้ อยละ ๕ ตามลาดั บ
ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนครั้ง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓
งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)

๕,๙45,105.9๖
100%

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(e-bidding)

-

๒,๓๐๑,๖๐๐.๐๐
๓๙%

วิธี
คัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

๓,๖43,505.96
61%

จากตารางจะเห็ น ได้ ว่ า งบประมาณในภาพรวมที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก งาน
ศาลปกครองยะลา จ านวน ๕,๙45,105.9๖ บาท พบว่ า งบประมาณที่ ใช้ ใ นการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงินมากที่สุด คือ ๓,๖43,505.96 บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑ รองลงมาคือ วิธีประกวด
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงิน ๒,๓๐๑,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๓๙ ตามล าดับโดยสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้

-3ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวนเงิน
๔๑๖,๘๖๔ บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ ๗ ของจ านวนเงิ นที่ ได้ รั บจั ดสรรเพื่ อจั ดซื้ อจั ดจ้ าง รวมทั้ งสิ้ นจ านวนเงิ น
๖,๓๖๑,๙๖๙.๙๖ บาท ซึ่งสามารถแสดงตารางร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณที่ได้รับ
๖,๓๖๑,๙๖๙.๙๖
100%

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใช้ไป
๕,๙๔๕,๑๐๕.๙๖
๙๓%

งบประมาณที่ประหยัดได้
๔๑๖,๘๖๔.๐๐
๗%

และสามารถแสดงแผนภูมิร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้

