
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลตกพรม ได้จัดท ารายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการ

พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563)                   

ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วน

ราชการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 

เทศบาลต าบลตกพรม จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 3,6150,000 บาท แบ่งเป็น ค่าใช้สอย 4,788,700 บาท ค่าวัสดุ 2,666,094 

บาท ค่าครุภัณฑ์ 404,700 บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,591,900 บาท และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 8,895,219 บาท  (ภาพที่ 2: แผนภูมิสรุปรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน

ภาพรวม (ค่าใช้สอยและวัสดุ ,ค่าครุภัณฑ,์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ตารางที่ 1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดท าโดยวิธี จ านวน จ านวนเงินเบิกจ่าย 
รายการ ร้อยละ บาท ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 325 98.78 9,023,894.47 44.51 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 0.61 5,625,000.00 27.75 
รวม 327 99.39 14,648,894.47 72.25 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 0.61 3,255,000.00 16.05 
ยังไม่ได้ด าเนินการ - - - - 
เงินคงเหลือ - - - - 
รวมทั้งสิ้น 329 100 17,903,894.47 100 
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จากตารางข้างต้น จะพบว่า 

1) วิธีการที่ใช้ในการด าเนินงานมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  325 รายการ        

คิดเป็นร้อยละ 98.75 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ด าเนินการแล้ว   

2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.61 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

0.61 (ภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงร้อยละขอจ านวนรายการหรือโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

2) วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธี เฉพาะเจาะจง  

เป็นจ านวนเงิน 9,023,894.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.51 ของเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

จัดจ้าง รองลงมาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนเงิน  5,625,000.00 บาท     

คิดเป็นร้อยละ 27.75 ของงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง  (ภาพที่ 2: แผนภูมิแสด

งบประมาณของเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563)   

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ 2563 โดยพิจารณาจากความเสียงด้านต่าง  ๆ 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร ทรัพย์สิน และงบประมาณ พบว่า 

ด้านบุคลากรเป็นด้านที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่เป็นความเสี่ยงที่

สามารถควบคุมได้ ด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ไม่มีความเสี่ยง 

เนื่องจากเหตุปัจจัย ดังนี้ 

1) ด้านโครงสร้าง มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีครบตาม

โครงสร้าง 

2) ด้านระบบงาน การบริหารจัดการมีความชัดเจน มีเอกสารหลักฐานในการ

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ทั้งเอกสารที่เป็นกระดาษ และข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3) ด้านบุคลากร มีการก าหนดมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งหัวหน้ายัง

ได้มีการให้ความรู้ ค าแนะน าในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีการ

ติดตามงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 

4) ด้านทรัพย์สิน มีเครื่องมือเครื่องใช้ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็ก

ทอรนิกส์ต่าง ๆ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน 

5) ด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรครบถ้วน 
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3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

1) ระบบมีปัญหาในการเข้าใช้งานเชื่อมต่อช้าและหลุดบ่อยท างานได้ไม่ต่อเนื่อง 

2) ใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแต่ละโครงการเป็นเวลานาน 

3) พัสดุบางประเภทหารหัส GPSC ยากเกินไปท าให้เกิดความล่าช้า 

4) ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ หนังสือเวียนและค าวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี

จ านวนมากยุ่งยากซับซ้อน ไม่ชัดเจนของข้อมูล เป็นปัญหาในการตีความส่งผลให้

เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

5) บางโครงการเป็นงานที่ต้องท าเร่งด่วนส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

6) ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัด

จ้างท าให้การด าเนินงานไม่ทันตามก าหนดเวลา 

4. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1) ระบบควรมีความเสถียร มั่นคง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่ปรับปรุงแก้ไขบ่อย 

2) ลดบางข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นในระบบ E-GP เพ่ือให้การท างานเสร็จเร็วขึ้น 

3) เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทาง

ปฏิบัติใหม่ ๆ อยู่เสมอและเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความถูกต้ อง 

แม่นย า ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

4) ให้ผู้ที่ต้องการพัสดุมีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัด การ

เบิกจ่ายและให้ความส าคัญต่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว

มากยิ่งขึ้น 
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0.61 %

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสอ์ยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ
0.61 %

วิธีเฉพาะเจาะจง
98.78 %

ภาพที่ 1 แผนภมิูแสดงร้อยละของจ านวนรายการหรือโครงการทีจ่ัดซือ้จัดจา้ง
จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ อยู่ระหว่างด าเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง
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วธีิเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ  9,023,894.47

บาท

วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
งบประมาณ 5,625,000 บาท

วธีิประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์ระหว่าง
ด าเนินการ งบประมาณ 

3,255,000 บาท

ภาพที ่2 แผนภูมิงบประมาณในการจัดซือ้จัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


