
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กองคลัง 
ที่  อจ   52402/246    วันที่ 16  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2561 
เร่ือง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลพนา  

อ้างถึง 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 
 3. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ เร่ืองการจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
 4. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  2  โครงการ เป็นเงิน 619,702.-บาท และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 48,200.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 667,902.- บาท (หกแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) 

 บัดนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง ไดส้ิ้นสุดลงแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 โครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ จ านวน
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ(บาท) 

(1) 

งบประมาณที่
ใช้จริง (บาท) 

(2) 

ส่วนต่าง 
(บาท)  

(1)-(2) 

อัตราการ
ประหยัด

งบประมาณ 

ประเภทการ
จัดหา 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง 

จัด
ซ้ือ 

จัด
จ้าง 

1 โครงการจ้างเหมาติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ฯ 

1 419,702.00 419,701.08 0.92 0.00  √ - 

2 โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา) 

1 200,000.00 70,000.00 130,000.00 65.00  √ - 

รวม 619,702.00 489,701.08 130,000.92 20.98   - 

  



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ จ านวน
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ(บาท) 

(1) 

งบประมาณที่
ใช้จริง (บาท) 

(2) 

ส่วนต่าง 
(บาท)  

(1)-(2) 

อัตราการ
ประหยัด

งบประมาณ 

ประเภทการ
จัดหา 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง 

จัด
ซ้ือ 

จัด
จ้าง 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลพนา (สามัคคี
วิทยา) 

1 48,200.00 48,000.00 200.00 0.41 √  - 

รวม 48,200.00 48,000.00 200.00 0.41   - 

 

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลพนามีการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 3  โครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 667,902.00.- บาท ดังนี ้

    1. การจัดซื้อจ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 99.59 (ของวงเงินจัดซื้อทั้งหมด) 

    2. การจัดจ้างจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 รวมเป็นเงิน 489,701.08 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 79.02 (ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด) 

ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561 

          จ านวนโครงการที่ใชว้ิธจีัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง         x 100    =    1  x 100  =  33.33 
              จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาทั้งหมด                                 3 

          จ านวนโครงการที่จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง              x 100    =    2  x 100  =  66.67 
            จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาทั้งหมด                                  3 

ร้อยละของเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 จ านวนเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อด้วยวิธเีฉพาะเจาะจงทั้งหมด  x 100    =    48,000.00  x 100  =  99.59 
         จ านวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อทั้งหมด                             48,200.00 

 จ านวนเงินที่จดัจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด       x 100    =    489,701.08  x 100  =  79.02 
  จ านวนเงินงบประมาณที่จดัจ้างทั้งหมด                                   619,702.00 
 



ร้อยละของการด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  2561 

     จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ    x 100    =     2    x 100  =  66.67 
         จ านวนโครงการที่ด าเนนิการจัดหาทั้งหมด                          3 
 

สัดส่วนในการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในปีงบประมาณ  2561   
(ตามจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหา) 

67%

33%

         �

          

 

สัดส่วนในการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในปีงบประมาณ  2561  
 (ตามจ านวนเงินที่ด าเนินการจัดหา) 

91%

9%

         �

          

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประภารัตน์  พลท ี
(นางสาวประภารัตน์  พลที) 

เจ้าหน้าที ่
 
 



 
 

 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจา้งเร่งดว่น กระชั้นชิด สง่ผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน และงานไม่มีคุณภาพ 

2. การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพในการให้บริการโดยตรงอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการ
ต้องรอราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา 

3. ไม่มีพนักงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รบัผิดชอบงานโดยตรง โดยมอบหมายงานให้ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัตหิน้าที่ในงานพสัดุ ประกอบกับการใช้พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่จึงส่งผลให้งานลา่ชา้และเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดได้โดยง่าย 

4. ผลจากการบังคบัใช้กฎหมายที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GP  
กรณีมีวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป ท าให้งานจัดซื้อ-จัดจ้างลา่ช้าเนื่องจากปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางเอง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ต้องด าเนินขั้นตอนที่เมนูระบบก าหนดไว้ เจา้หน้าที่พัสดุตอ้งใช้เวลาด าเนนิการแต่ละ
โครงการไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุของแต่ละกองงาน 

แนวทางการแก้ไข 

1. ก าชับกองงานที่ต้องการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบและวางแผนการด าเนนิการไวล้่วงหน้าก่อนจะถึง
ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และน าแผนไปถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็น
รูปธรรม 

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบดา้นพสัดุ ทั้งพสัดุกลางและ
ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุในทุกกองงาน ทุกระดบัเพื่อให้มีความรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและ
แก้ไขความล่าช้าในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 


