รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินงานการจัดซ้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนครั้งจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

ร้อยละ งบประมาณที่ใช้ไป ร้อยละ จัดลาดับ

(จานวน)
เฉพาะเจาะจง

151

ประกาศเชิญชวนE-bidding
รวม

2
153

(บาท)
98.69

8,622,350.25 81.06

1

1.31

2,014,900.00 18.94

2

100.00

10,637,250.25 100.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้ดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้างมีจานวนทั้งสิ้น 153
รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจั ดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 151 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.69 รองลงมาคือวิธี
ประกาศเชิญชวน E-bidding จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.31

สรุ ปผลการจัดซือ้ จัดจ้ างประจาปี งบประมาณ 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี E-bidding
98.69

-2จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
จ านวน 10,637,250.25บาท พบว่ า งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง เป็ น จ านวนเงิ น ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ
8,622,350.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.69 รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวน E-bidding คือ 2,014,900.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.31
จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นมากเป็นอันดับแรก วิธีประกาศเชิญชวน
E-bidding เป็นอันดับสอง ซึ่งสอดคล้องกับการจาแนกจานวนครั้ง

แผนภูมิแสดงร้ อยละของจานวนเงินตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
2,014,900.00
8,622,350.25

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวน E-bidding

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยงต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีดังต่อไปนี้
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการ
จัดทาแผนงานโครงการอันเกิดจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทัน ต่อความต้องการของหน่วยผู้ขอซื้อขอจ้าง
3.การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจากัด
ประเด็นปัญหาและข้อจากัดที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้างที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบการจัดหาพัสดุฯ ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงไปตามแผน
3.2 ขาดเจ้าหน้าที่ดาเนินการในเรื่องระบบสารสนที่เทศช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ผลการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

-34.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ตารางที่ 4.1 : สรุปผลงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประหยัดได้ (ตุลาคม พ.ศ.2561 กันยายน 2562)
งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น(หน่วย:บาท)
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ใช้ไป

งบประมาณที่ประหยัดได้

1,423,321

1,403,601

19,720

ร้อยละ100

98.61

1.39

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเพื่อการลงทุน
โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจานวนเงิน 19,720.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.39
5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรค/ข้ อ จ ากั ด สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้
1.พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับราคา
กลาง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานในการเปรี ย บเที ย บราคาที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอได้ ยื่ น ราคาไว้ โดยให้ มี ข้ อ มู ล จั ด เก็ บ อย่ า งน้ อ ย 2
ปีงบประมาณ
2.พัฒนาระบบรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผย
ข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา
3.พัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่ออธิบายถึงรายการเอกสารสาหรับหน่วยงานขอซื้อขอจ้าง เจ้าของโครงการ
จัดเตรียมให้ครบถ้วนตามระเบียบการจัดหาพัสดุฯ
4.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิ บัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานพัสดุ เข้ารับการอบรมตาม
ระเบียบ กฎหมาย ใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการ
จัดทารายงานโดย
วราภรณ์ สาระมาศ
(นางวราภรณ์ สาระมาศ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

