
 

 
 
 

 
                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
********************************************************************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแยกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้)  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

 
 
 
              (  นายทรงเพชร  ใจทน ) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
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1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจ าป งบประมาณ พ.ศ.256๔ 

หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารส วนต าบลทรายขาว ใหความส าคัญในการปฏิบัติงานด านการจัดซื้อจัดจ าง                             
ดวยความโปรงใส การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียจากภายใน และภายนอกหนวยงาน
สามารถเขาถึงขอมูลได และพรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง                  
การประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (INTEGRITY AND 
TRANSSPARENCY ASSESSMENT: ITA) 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการด าเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ/แผนงานประจ าปขององคการบริหารสวนต าบลทรายขาว เกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ 
และปองกันปญหาการทุจริต โดยตองด าเนินการใหสอดคลองกับ หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบฯ 
และกฎกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง 

เปาหมาย 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุขององคการบริหารสวนต าบลทรายขาว ตองกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงคในการใช
งานของหนวยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม มีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระท าโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการ                   
แขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและ                  
การบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ                      
ลวงหนา เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่อง และมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม                     
โดยมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสดุอย างเปนระบบ                            
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
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2.การด าเนินงาน 

2.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

2.1.1 การจัดซื้อจัดจาง ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจาง จ านวน
(รายการ) 

งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใชจริง 

1 วิธีประกาศเชิญชวน 
    

ไม่มี 0 0 

2 วิธีคัดเลือก 
 

ไมมี 0 0 

3 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

56 6,777,100 6,692,019 

รวมทั้งสิ้น 56 6,777,100 6,692,019 

  หนวย:บาท 

จากตารางดังกลาวขางตนจะเห็นไดว้่า องคการบริหารสวนต าบลทรายขาวจะใชวิธีจัดซื้อจัดจาง 3 วิธี                          
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 29)                  
ไดแก 

1. วิธีประกาศเชิญชวน 

2. วิธีคัดเลือก 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

โดยครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยอดที่ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปตามงบประมาณที่ไดรับ 6,777,100.- บาท และจ านวนเงินที่ใชในการจัดหา                 
เปนเงินทั้งสิ้น 6,692,019.- บาท คิดเปนรอยละที่ใชไป ๙๘.๗๔ ท าใหองคการบริหารสวนต าบลทรายขาว
ประหยัดงบประมาณลดลง เปนเงินจ านวน ๘๕,๐๘๑.- บาท  
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3.วิเคราะหปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 

องคการบริหารสวนต าบลทรายขาว ไดด าเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยใชแนวทาง                
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส                 
ในการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบลทรายขาว ในการจัดหาพัสดุ ตลอดจนเปนแนวทางปฏิบัติ                     
เพ่ือแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยมีการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค และ
แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ดังนี้ 

3.1. การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 

จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจางประจ าปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ขององคการบริหารสวนต าบล
ทรายขาว สามารถวิเคราะหความเสี่ยงของการด าเนินงานได ดังนี้ 

3.1.1. การจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณ ตองด าเนินการดวยความรวดเร็ว และเรงดวน                          
เพ่ือด าเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด สงผลใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจางในแตละข้ันตอน 

3.1.2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เนื่องจากเจาหนาที่ตองมี                    
องคความรูหลายดาน คือดานกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
กับการพัสดุ งบประมาณ การเงินการคลัง และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใชในการท างาน ตลอดจน                
หนวยงานที่ตองการพัสดุ หรือคณะกรรมการแตละชุดที่ไดรับการแตงตั้ง ขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่องของ
อ านาจหนาที่ท่ีกฎหมายก าหนดใหตองปฏิบัติและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปอยางลาชา เนื่องจากตอง
ศึกษาและท าความเขาใจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง ไมใหเกิดขอผิดพลาดในการจัดซื้อ            
จัดจาง 

3.1.๓. กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ตองพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ างภาครัฐ                               
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เชน ปรับปรุงระบบการท างานในขั้นตอนตางๆ แตไมไดแจงผูใชงานวา ไดปรับปรุง                       
ในกระบวนการใด ท าใหเจาหนาที่ตองท าความเขาใจดวยตนเอง หรือเว็บไซตมีผูใชงานจ านวนมาก มีปญหาใน
การเชื่อมตอระบบ ท าใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 

๓.๑.๔ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงของสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญมาก เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ประกอบการค่อนข้างยุ่งยาก ราคาสินค้าขึ้นราคา เช่น เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น ส่งผลให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ 
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3.2. แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

3.2.1. วางแผนการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนต าบลทรายขาวให้รัดกุมและอยู่ในระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไมใ่หเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจางในแตละขั้นตอน 

3.2.2. สงเสริมใหเจาหนาที่ ไดรับความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เชน                              
สงเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบ เขารวมอบรมหรือประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจาง และก าหนด
วิธีการปฏิบัติในขั้นตอนกอนการจัดซื้อจัดจางไปจนถึงสิ้นสุดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนแนวทางเดียวกัน                            
โดยเนนประเด็นที่เกิดปญหาตางๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้มีก าหนดการจัดโครงการอบรม
เกี่ยวกับพัสดุขึ้น เพ่ือให้ความรู้งานด้านพัสดุแก่บุคลากรในองค์กร 

3.2.3.ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผูมีอ านาจอนุมัติในแตละข้ันตอนอยางกระชั้นชิด เพ่ือความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๒.๔ ท าความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ ในห้วงการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เพ่ือให้งานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ 

*********************************************************************** 


