


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ�าง  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 
องค์การบริหารส�วนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 
  ในป�งบประมาณ  ๒๕๖๔   องค�การบริหารส�วนตำบลจอเบาะ  ได�มีการจัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ�างประจำป�ขึ้น  เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตำบลจอเบาะ  สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ�างให�มี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ�างให�ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนอง 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)   ซึ่งมุ�งเน�นดัชนี ในเรื่องดังนี้ 

๑. ความโปร�งใส  (Transparency)  
๒. ความรับผิดชอบ  (Accountability) 
๓. คุณธรรมการให�บริการของหน�วยงาน  ( Integrity in Service Delivery) 
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร (integrity Culture) 
๕. คุณธรรมการทำงานในหน�วยงาน (Work Integrity)  

งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ  กองคลัง  ซึ่งมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุต�างๆ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ให�ลุล�วงตามภารกิจและวัตถุประสงค�ขององค�การบริหารส�วนตำบลจอเบาะ  เป�น
ผู�รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน จึงได�จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง  รายงานผลการจัดจ�าง
ซ้ือจัดจ�างและวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�างประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขึ้น เพื่อใช�ประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส  ในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ อีกท้ังเพื่อให�การดำเนินงานของ
หน�วยงานเป�นไปตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
เป�นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว1761  ลงวนัที่  8 กันยายน 2548 เรื่องการซักซ�อมการ
จัดซื้อจัดจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว884 ลง
วันที่  21  มีนาคม  2550  เรื่องการป�องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  
หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว78  ลงวนัที่ 12  เมษายน  2553  เรื่องการพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement)  รวมทั้งประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน เรื่องการจัดทำแผนการซ้ือจัดจ�าง  ประจำป� 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ�างในแต�ละไตรมาส หรือในแต�ละป�งบประมาณ  
องค�การบริหารส�วนตำบลจอเบาะ จึงได�จัดทำรายกงานวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างที่ผ�านมาในภาพรวมตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�างประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เรียบร�อยแล�ว  โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
ตารางที่ ๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ�างประจำป� ๒๕๖๔  แยกตามแหล�งที่มาของเงินงบประมาณ 

แหล�งที่มาของเงิน
งบประมาณ 

งานจัดซื้อ/จัดจ�าง รวมทั้งส้ินโครงการ 
โครงการจัดซื้อ โครงการจัดจ�าง 

ตามข�อบัญญัติ ๗๐ ๗๗ ๑๔๘ 
จ�ายขาดเงินสะสม  ๓ ๓ 
จ�ายขาดเงินทุนสำรอง  ๘ ๘ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ  ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ 
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ตารางที่ ๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ�าง ประจำป� ๒๕๖๔  แยกตามหน�วยงานภายในขององค์การบริหาร
ส�วนตำบลจอเบาะ  (แบบ สขร.๑) 

ลำดับที่ ฝ�าย/กอง/สำนัก จำนวนเงิน (บาท) 
จำนวน

ครั้ง 
เบิกจ�ายร�อยละของ

วงเงินทั้งหมด 
๑ สำนักปลัด 2,554,713.17 7๙ 10.97 
๒ กองคลัง 253,132.00 ๑๙ 1.09 
๓ กองช�าง 17,678,506.39 ๓๑ 75.90 
๔ กองการศึกษาฯ 2,๓7๓,๒๓๖.๒๐ 1๗ 10.19 
๕ กองสาธารณสุขฯ 4๓2,932 1๓ 1.8๕ 

รวม 23,292,5๑๙.๗๖ 1๕9 100.00 
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รายงานผลการจัดซื �อจัดจ้างประจ�าปี ๒๕๖๔  แยกตามแหล่งที�มา
ของเงนิงบประมาณ

ตามข้อบญัญัติ จ่ายขาดเงินสะสม จ่ายขาดเงินทุนส ารอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

5%

1%
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1%

50%

รายงานผลการจัดซื �อจัดจ้าง ประจ�าปี ๒๕๖๔  แยกตามหน่วยงาน
ภายในขององค์การบริหารส่วนต�าบลจอเบาะ  (แบบ สขร.๑)

ส านักปลดั กองคลงั กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสขุฯ
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ตารางที่ ๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง  
วิธีการจัดซื้อจัดจ�าง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จำนวน
โครงการ/เรื่อง 

(ครั้ง) 

คิดเป�นร�อยละ 
(%) 

วงเงินงบประมาณ
ท่ีได�รับการ

คัดเลือกและราคา 
(บาท) 

คิดเป�นร�อยละของ
วงเงินงบประมาณ 

(%) 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕๐ 94.34 ๙,๑๐๙,๔๑๙.๗๖ 39.11 
วิธีคัดเลือก ๙ 5.66 ๑๔,๑๘๓,๑๐๐.๐๐ 60.89 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 100.00 23,292,5๑๙.๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
        หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ป�งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประกอบด�วยการ
จัดซื้อจัดจ�าง ตามแบบ สขร.๑  จำนวน ๑๕๙ ครั้ง   
 
        จากตารางดังกล�าวแสดงให�เห็นว�าการจัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป�นวิธีการที่ดำเนินการมาก
ท่ีสุด  เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ�างครั้งหนึ่งไม�เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินการเป�นไปตามวงเงินที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) การจัดซื้อจัด
จ�างพัสดุที่มีการผลิต จำหน�าย ก�อสร�างหรือให�บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ�างครั้งหนึ่งไม�เกิน
วงเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 

 
  
          
 
 
 
 
 
 

36%

64%
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สรุปผลการจัดซื �อจัดจ้างจ�าแนกตามวิธีการจัดซื �อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป
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 การจัดซื้อจัดจ�างประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๔  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีผลบังคับเม่ือวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตำบลจอ
เบาะ  ได�ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง  สรุปได�ดังน้ี 

(๑) การส�งเสริมการจัดซื้อจัดจ�างโดยมุ�งเน�นการเป�ดเผยข�อมูลต�อสาธารณชน  เป�นไปด�วยความ
โปร�งใสและเป�ดโอกาสให�มีการแข�งขันอย�างเป�นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไปเป�นร�อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด 

(๒) การลดปริมาณการจัดซื้อจัดจ�างโดยเชิญชวนเฉพาะผู�ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเข�า
ยื่นข�อเสนอวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป�นร�อยละ ๙๔ ของจำนวนโครงการ/เรื่องท้ังหมด และวิธีคัดเลือกคิดเป�น 
ร�อยละ ๖ ของจำนวนโครงการ/เร่ืองทั้งหมด 

จากตารางแสดงการจัดซื้อจัดจ�างประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๔  สรุปเพิ่มเติมได�ดังนี้ 
 
 

 
 

พิจารณาแยกตามจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง พบว�ามีการจัดซื้อจัดจ�างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด  จำนวน  ๑๕๐ ครั้ง  คิดเป�นร�อยละ  ๙๔,๓๔ รองลงมา วิธีคัดเลือก คิดเป�นร�อยละ 
๕.๖๖  และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  คิดเป�นร�อยละ  ๐.๐๐ ตามลำดับ 

พิจารณาแยกตามจำนวนงบประมาณที่ใช�ในการจัดซื้อจัดจ�างตามสัญญาหรือข�อตกลง 
จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง  พบว�า  มีการจัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีคัดเลือกมากท่ีสุด จำนวน 

๑๔,๑๘๓,๑๐๐ บาท คิดเป�น ๖๐.๘๙ รองลงมาวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙,๑๐๙,๔๑๙.๗๖ บาท คิดเป�น 
๓๙.๑๑ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  คิดเป�นร�อยละ ๐.๐๐ ตามลำดับ 

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๔  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  สามารถประหยัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ�าง เป�นจำนวนเงิน 
ท้ังสิ้น ๗๘,๙๐๐ บาท คิดเป�นร�อยละ ๐.๓๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ�าง 

 
 
 
 
 

0%

94%

6%

ชื�อแผนภูมิ

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป
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วิเคราะห์ป�ญหาอุปสรรค/ข�อจำกัดของการจัดซื้อจัดจ�าง 
ป�ญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ�าง จำแนกเป�น  ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑. ป�ญหาของส�วนราชการ 

๑.๑  แบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะฯ จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องล�าช�า ทำ
ให�ไม�สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างตามแผนท่ีกำหนดไว� 

๑.๒ มีการแก�ไขรายละเอียดเกี่ยวกัลป์คุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ�หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให�
เหมาะสมกับการใช�งานในป�จจุบัน และวงเงินที่ได�รับทำให�ไม�สามารถดำเนินการได�ทันที 

๑.๓ ไม�มีวิศวกร ทำให�ต�องขอความอนุเคราะห�ไปยังหน�วยงานอื่น ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลานาน 
๑.๔ บุคลากรควรมีการอบรมในหลักสูตรต�างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ  และควรพัฒนา 

รวมทั้งศึกษาระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม อย�างต�อเนื่อง ให�เกิดความเข�าใจอย�างถ�องแท�ในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
          ๒ ป�ญหาที่เกิดจากป�จจัยภายนอก   

     ๒.๑ งบประมาณท่ีได�รับบางคร้ังไม�เพียงพอ  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นและไม�เป�นไปตาม
แผน   
          ๓. ป�ญหาที่เกิดจากกฎระเบียบและมาตรฐานราคากลาง  
              ๓.๑ มาตรฐานราคากลางบางรายการ ไม�สอดคล�องกับสภาพความเป�นจริงหรือข�อเท็จจริง 
              ๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างจำนวนมาก 
              ๓.๓ ระเบียบบางข�อเข�าใจยาก  ต�องใช�การตีความและบางครั้งบุคลากรเข�าใจคลาดเคลื่อน         
ทำให�การทำงานด�านพัสดุเกิดป�ญหาและอุปสรรค 
        ข�อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด�านการจัดซื้อจัดจ�างประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
        ๑. จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ�างประจำป�งบประมาณ และกำหนดให�มีการติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ�าง  เป�นรายไตรมาสหรือรายเดือน 
          ๒. จัดทำกระบวนงานจัดซื้อจัดจ�าง  ตามระเบียบพัสดุฯโดยกำหนดระยะเวลาของกระบวนการในแต�ละ
วิธีให�เป�นมาตรฐาน  เพื่อเป�นองค�ความรู� และคู�มือสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง  รวมทั้ง
ติดตามผลการดำเนินงาน 
        ๓. หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เตรียมความพร�อมเก่ียวกับรูปแบบ คุณสมบัติของพัสดุที่ต�องการและ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างไว�ล�วงหน�า เมื่อข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป�  ประกาศใช�จะสามารถลงนาม
ได�  และเป�นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างที่ได�ทำในป�งบประมาณนั้น ๆ  
        ๔. จัดฝ�กอบรมบุคลากรด�านการจัดซื้อจัดจ�าง เพื่อพัฒนาและศึกษาทำความเข�าใจในขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 
        ๕.  ประสานงานให�แต�ละกอง/ฝ�าย จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างและให�ดำเนินการให�เป�นไป
ตามแผน 
 ๖. เจ�าหน�าที่พัสดุ  ต�องศึกษาระเบียบให�ละเอียด ถี่ถ�วน เพื่อไม�ให�เกิดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 ๗. จัดทำแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน�วยงาน  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่
จัดซื้อจัดจ�างว�ามีผลประโยชน�ทับซ�อนกับคู�สัญญา อบต.หรือไม�  
 

 
 
 

 




