
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทราง ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท า
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e – GP) ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้จัด
รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมามีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นอย่างไร และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังมีรายละเอียด ดังนี่ 

1. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ได้รับอนุมัติงบประมาณโดยจัดท าเป็นข้อบัญญัติประจ าปี  

งบประมาณ 2562 ค่าใช้สอย วัสดุ  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน 8,817,575.20 บาท เบิกจ่าย
แล้วเป็นเงิน 5,703,411.71 บาท   คิดเป็นร้อยละ 64.68    อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นเงิน 317,597.48       
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 ยังไม่ได้ด าเนินการ  407,945.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.63 งบประมาณคงเหลือ 
2,388,620.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.09 
 

แผนภูมิแสดงผลการจัดซือ้จัดจ้างในภาพรวม 
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2. จ านวนโครงการ / รายการ และจ านวนเงินที่เบิกจ่ายแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้วในปี 2562  
จ านวน 194 รายการ และเบิกจ่ายไปแล้วเป็นจ านวนเงิน 5,703,411.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.68 ของ
งบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 สรุปจ านวนการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามแผนงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 
ที ่ ชื่อส่วนงาน จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 

(ค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ร้อยละ 

 บริหารทั่วไป 2,219,448.67 34.52 
 รักษาความสงบภายใน 73,729.00 1.15 
 การสึกษา 1,177,495.34 18.32 
 สาธารณสุข 889.820.00 13.84 
 สังคมสงเคราะห์ 49,826.00 0.77 
 เคหะและชุมชน 453,789.18 7.06 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 357,700.00 5.56 
 ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ 671,486.00 10.44 
 อุตสาหกรรมการโยธา 496,620.20 7.72 
 การเกษตร 390,400.00 0.62 
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แผนภูมิที ่1 แสดงการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี จ านวน จ านวนเงินเบิกจ่าย 
 (รายการ) ร้อยละ (บาท) ร้อยละ 
เฉพาะเจาะจง 194 94.63 5,703,411.71 64.68 
ประกวดราคา - - - - 
คัดเลือก - - - - 
รวม 194    
อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 4.39 317,597.48 3.60 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 0.97 407,945.20 4.63 
เงินคงเหลือ - - 2,388,620.81 27.09 
รวมทั้งสิ้น 205 100 8,817575.20 100 
 

 
 
   จากตารางและแผนภูมิแสดงข้างต้นจะพบว่า วิธีการที่ใช้ในการด าเนินการมากที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวน 205 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100  จะเห็นได้ว่างบประมาณท่ีใช้ในกรจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นวิธีการที่น ามาใช้เป็นอันดับ 1 เนื่องจาก แต่ละโครงการมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง ในปีงบประมาณ 

2562 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร ทรัพย์สินและ
งบประมาณ มีดังนี้ 

1. ด้านบุคลากรมีความเสียงในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

2. ด้านโครงสร้าง มีกรอบโครงสร้างแต่ขาดบุคลากรเนื่องจากรอการโอนย้ายบุคลากรต าแหน่งดังกล่าว 
3. ด้านบุคลากร มีการมอบหมายหน้าที่พัสดุให้รักษาการ 
4. ด้านทรัพย์สิน มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. ด้านงบประมาณ ได้รับจัดสรรครบถ้วน 
การประหยัดงบประมาณ 
    ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 194  

รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  5,703,411.71  บาท โดยภาพรวมสามารถประหยัดงบประมาณโดยมีเงินคงเหลือ
เป็นเงิน 2,388,620.81  บาท คิดเป็นร้อยละ 27.09  โดยวงเงินงบประมณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินจ านวน  
8,817,575.20  บาท  
 โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 2562 แต่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จ 
 ในปีงบประมาณ 2562 มีรายการที่ได้รับเงินจัดสรรแล้ว ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้สอยและวัสดุ จ านวน 9 
รายการ มีความจ าเป็นต้องกันเงินเบิกเหลื่อมปี ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563  
ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 รายการเป็นค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2563 
 ปัญหาอุปสรรค 
 ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ่างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก  ปัญหาที่เกิดจากภายใน และนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

1. ระบบ e gp  มีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาท าความเข้าใจขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติด้วยตนเองท าให้เกิดความล่าช้า 

2. กฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก และมีความไม่ชัดเจนท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

3. แบบรายการ และการก าหนดคุณลักษณะจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่ทันตามที่ก าหนดในระยะเวลาหรือในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการด าเนินงานตามแผนฯ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้ประโยชน์

ของทรัพย์สินที่ด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง 
2. ศึกษาสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีความชัดเจนก่อนของบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง 
3. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพ่ือให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 


