
 

 

 

 

 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ของ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง ได้จัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2562 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) เพื่อสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีผ่านมา
ในภาพรวมเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity  and  TransprencyAssessment:  ITA)  ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบปีท่ีผ่านมา  และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

ตารางท่ี  1  แสดงรอ้ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding วิธีคัดเลือก การจ้างทีป่รึกษา

218 212 6 0 0

คิดเป็นร้อยละ 97.25 2.75                0 0

จ านวนโครงการ

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

 

 จากตารางที่    1  พบว่า  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารสว่นต าบลเฉนียง ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวนท้ังสิ้น  218    ครั้ง  พบว่า  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ  วิธเีฉพาะเจาะจง  จ านวน  212 
ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  97.25 รองลงมา คือ วิธี e-bidding  จ านวน  6  ครั้งคิดเป็นร้อยละ  2.75  ส าหรับวธิีการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวธิีคัดเลอืก จ านวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0  และ การจ้างที่ปรึกษา  จ านวน 0  ครั้ง  คิดเป็นรอ้ย
ละ  0 

 

วิ ีเฉพาะเจาะจง
         

วิ ี e-bidding
     %การจ้างที่ปร ก า

  

วิ ีคัดเลือก
  

               

     e-bidding

            

                

/ตารางท่ี 2 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ ศ  2562 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิ ีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ ศ  2562 
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ตารางท่ี  2  แสดงร้อยละของงบประมาณ  ตามวธิีการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding วิธีคัดเลือก การจ้างทีป่รึกษา

25,072,858.09      14,685,858.09   10,387,000.00   0 0

คิดเป็นร้อยละ 58.57 41.43 0 0

งบประมาณ  (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

       
จากตารางที่  2  พบว่า  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น  25,072,858.09  บาท  พบว่า  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีใช้งบประมาณสูงท่ีสุดคือ  วิธี
เฉพาะเจาจง  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น  14,685,858.09  บาท     คิดเป็นร้อยละ  58.57   รองลงมา คือ วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding   ใช้งบประมาณท้ังสิ้น   10,387,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ  41.43  และวิธี
คัดเลือก ใช้งบประมาณ   0  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0   และการจ้างท่ีปรึกษา  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  0  บาท  คิด
เป็นร้อยละ  0 
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     e-bidding

            

                

 

 

/การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิ ีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ ศ  2562 
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การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยดังบประมาณในแต่ละวิ ีการจัดซือ้จัดจา้ง 
ตารางท่ี  3  แสดงการจัดซื้อจัดจ้างท่ีสามารถประหยัดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ล าดับที่
ประเภทการ

จัดหา
     งบประมาณ      
 ราคากลาง  (บาท)

    ราคาทีต่กลง      
  ซ้ือ/จ้าง   (บาท)

ความสามารถใน
การประหยดั
งบประมาณ

คิดเปน็
ร้อยละ

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 15,102,187.09   14,685,858.09   416,329.00    2.76

2 วิธี e-bidding 11,371,300.00   10,387,000.00   984,300.00    8.66

3 วิธีคัดเลือก 0 0 0 0

4 การจา้งทีป่รึกษา 0 0 0 0

26,473,487.09  25,072,858.09   1,400,629.00 5.29รวม

จากตารางท่ี  3  พบว่า  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียงได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และสามารถประหยัดงบประมาณได้ 
จ านวนเงิน  1,400,629.00.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 มีรายละเอียดดังน้ี 
           1.  การจัดซื้อจัดจ้าง  วิธีเฉพาะเจาะจง ประหยัดงบประมาณ    เป็นจ านวนเงิน  416,329.-  บาท      
คิดเป็นร้อยละ  2.76 
  2.  การจัดซื้อจัดจ้าง   วิธี e-bidding   ประหยัดงบประมาณ     เป็นจ านวนเงิน  984,300.- บาท   
คิดเป็นร้อยละ  8.66 
  3.  การจัดซื้อจัดจ้าง  วิธีคัดเลือก  ประหยัดงบประมาณ  เป็นจ านวนเงิน  0  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0 
  4.  การจ้างที่ปรึกษา  ประหยัดงบประมาณ  เป็นจ านวนเงิน  0  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0 
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/ปัญหาและอุปสรรค    
 

 

แผนภูมิแสดงการจัดซือ้จัดจา้งท่ีสามารถประหยัดงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ ศ  2562 



 

-4- 

          การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 พบวามีปัญหาอุปสรรคข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการ ได้แก่ 

- การคีย์ข้อมูลในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางมีปัญหาเนื่องจากมีจ านวนผู้ใช้งานมากท าให้
การเข้าใช้งานไม่เสถียรและมีการปรับปรุงระบบย่อย แบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่
ครอบคลุมต้องมีการทบทวนและแก้ไขแบบฟอร์มบางจุดทุกครั้ง การท างานในระบบ  e-GP จึง
เกิดความล่าช้า 

- กรมบัญชีกลางมีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
อย่างต่อเนื่องรวมท้ังมียกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัวเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ แก้ไข และ
ติดตามศึกษากฎระเบียบ และหนังสือเวียนเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติปัจจุบัน 

- พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บางข้อสื่อความหมายท่ีมีความซับซ้อน ต้องใช้การตีความ ส่งผล
ให้การท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า  

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจาก
แหล่งข้อมูลและท่ีมา 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง อันน าสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ ศ  2563 

- ควรมีการติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการให้มากท่ีสุด 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ เช่น การอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

- ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบฯ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


