รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
องค์การบริหารสวนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ ไดมีการจัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจางประจำปขึ้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจางใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจางใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนอง
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมุงเนนดัชนี ในเรื่องดังนี้
๑. ความโปรงใส (Transparency)
๒. ความรับผิดชอบ (Accountability)
๓. คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน ( Integrity in Service Delivery)
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (integrity Culture)
๕. คุณธรรมการทำงานในหนวยงาน (Work Integrity)
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุตางๆ
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ใหลุลวงตามภารกิจและวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ เปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน จึงไดจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง รายงานผลการจัดจาง
ซื้อจัดจางและวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อใชประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ อีกทั้งเพื่อใหการดำเนินงานของ
หนวยงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบ ริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว1761 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 เรื่องการซักซอมการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว884 ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2550 เรื่องการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 เรื่องการพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement) รวมทั้งประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทำแผนการซื้อจัดจาง ประจำป
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละไตรมาส หรือในแตละปงบประมาณ
องคการบริหารสวนตำบลจอเบาะ จึงไดจัดทำรายกงานวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางที่ผานมาในภาพรวมตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ ๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป ๒๕๖๔ แยกตามแหลงที่มาของเงินงบประมาณ
แหลงที่มาของเงิน
งานจัดซื้อ/จัดจาง
รวมทั้งสิ้นโครงการ
งบประมาณ
โครงการจัดซื้อ
โครงการจัดจาง
ตามขอบัญญัติ
๗๐
๗๗
๑๔๘
จายขาดเงินสะสม
๓
๓
จายขาดเงินทุนสำรอง
๘
๘
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
๑
๑
รวมทั้งสิ้น
๑๕๙

-๒–

รายงานผลการจัดซือจัดจ้ างประจาปี ๒๕๖๔ แยกตามแหล่ งทีมา
ของเงินงบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

จ่ายขาดเงินสะสม
2%

จ่ายขาดเงินทุนสารอง
0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

7%

91%

ตารางที่ ๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำป ๒๕๖๔ แยกตามหนวยงานภายในขององค์การบริหาร
สวนตำบลจอเบาะ (แบบ สขร.๑)
จำนวน เบิกจายรอยละของ
ลำดับที่
ฝาย/กอง/สำนัก
จำนวนเงิน (บาท)
ครั้ง
วงเงินทั้งหมด
๑
สำนักปลัด
2,554,713.17
7๙
10.97
๒
กองคลัง
253,132.00
๑๙
1.09
๓
กองชาง
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

รายงานผลการจัดซือจัดจ้ าง ประจาปี ๒๕๖๔ แยกตามหน่ วยงาน
ภายในขององค์ การบริหารส่ วนตาบลจอเบาะ (แบบ สขร.๑)
สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ

1%
5%
50%

38%

5%

1%

-๓ตารางที่ ๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ
จำนวน
คิดเปนรอยละของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
คิดเปนรอยละ
ที่ไดรับการ
โครงการ/เรื่อง
วงเงินงบประมาณ
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(%)
คัดเลือกและราคา
(ครั้ง)
(%)
พ.ศ. ๒๕๖๐
(บาท)
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
รวมทั้งสิ้น
100.00
23,292,5๑๙.๗๖
๑๐๐.๐๐
หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบดวยการ
จัดซื้อจัดจาง ตามแบบ สขร.๑ จำนวน ๑๕๙ ครั้ง
จากตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนวิธีการที่ดำเนินการมาก
ที่สุด เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินการเปนไปตามวงเงินที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) การจัดซื้อจัด
จางพัสดุที่มีการผลิต จำหนาย กอสรางหรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน
วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สรุ ปผลการจัดซือจัดจ้ างจาแนกตามวิธีการจัดซือจัดจ้ าง
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป

0%
36%

64%

-๔การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลจอ
เบาะ ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง สรุปไดดังนี้
(๑) การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางโดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน เปนไปดวยความ
โปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปเปนรอยละ ๐.๐๐ ของจำนวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด
(๒) การลดปริมาณการจัดซื้อจัดจางโดยเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเขา
ยื่นขอเสนอวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเปนรอยละ ๙๔ ของจำนวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด และวิธีคัดเลือกคิดเปน
รอยละ ๖ ของจำนวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด
จากตารางแสดงการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปเพิ่มเติมไดดังนี้

ชือแผนภูมิ
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป

0%
6%

94%

พิจารณาแยกตามจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง พบวามีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด จำนวน ๑๕๐ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๙๔,๓๔ รองลงมา วิธีคัดเลือก คิดเปนรอยละ
๕.๖๖ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ตามลำดับ
พิจารณาแยกตามจำนวนงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางตามสัญญาหรือขอตกลง
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง พบวา มีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกมากที่สุด จำนวน
๑๔,๑๘๓,๑๐๐ บาท คิดเปน ๖๐.๘๙ รองลงมาวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙,๑๐๙,๔๑๙.๗๖ บาท คิดเปน
๓๙.๑๑ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ตามลำดับ
จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถประหยัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง เปนจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๘,๙๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๓๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจาง

-๕วิเคราะห์ปญหาอุปสรรค/ขอจำกัดของการจัดซื้อจัดจาง
ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง จำแนกเปน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. ปญหาของสวนราชการ
๑.๑ แบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะฯ จากหนวยงานที่เกี่ยวของลาชา ทำ
ใหไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนที่กำหนดไว
๑.๒ มีการแกไขรายละเอียดเกี่ยวกัลป์คุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑหรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน และวงเงินที่ไดรับทำใหไมสามารถดำเนินการไดทันที
๑.๓ ไมมีวิศวกร ทำใหตองขอความอนุเคราะหไปยังหนวยงานอื่น ซึ่งตองใชระยะเวลานาน
๑.๔ บุคลากรควรมีการอบรมในหลักสูตรตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และควรพัฒนา
รวมทั้งศึกษาระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม อยางตอเนื่อง ใหเกิดความเขาใจอยางถองแทในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
๒ ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก
๒.๑ งบประมาณที่ไดรับบางครั้งไมเพียงพอ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและไมเปนไปตาม
แผน
๓. ปญหาที่เกิดจากกฎระเบียบและมาตรฐานราคากลาง
๓.๑ มาตรฐานราคากลางบางรายการ ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงหรือขอเท็จจริง
๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางจำนวนมาก
๓.๓ ระเบียบบางขอเขาใจยาก ตองใชการตีความและบางครั้งบุคลากรเขาใจคลาดเคลื่อน
ทำใหการทำงานดานพัสดุเกิดปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ และกำหนดใหมีการติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจาง เปนรายไตรมาสหรือรายเดือน
๒. จัดทำกระบวนงานจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบพัสดุฯโดยกำหนดระยะเวลาของกระบวนการในแตละ
วิธีใหเปนมาตรฐาน เพื่อเปนองคความรู และคูมือสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้ง
ติดตามผลการดำเนินงาน
๓. หนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบ คุณสมบัติของพัสดุที่ตองการและ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางไวลวงหนา เมื่อขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ประกาศใชจะสามารถลงนาม
ได และเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจางที่ไดทำในปงบประมาณนั้น ๆ
๔. จัดฝกอบรมบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อพัฒนาและศึกษาทำความเขาใจในขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
๕. ประสานงานใหแตละกอง/ฝาย จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและใหดำเนินการใหเปนไป
ตามแผน
๖. เจาหนาที่พัสดุ ตองศึกษาระเบียบใหละเอียด ถี่ถวน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๗. จัดทำแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จัดซื้อจัดจางวามีผลประโยชนทับซอนกับคูสัญญา อบต.หรือไม

