บันทึกขอความ
สวนราชการ กองคลัง งานทะเบียนทรัพยสิน และพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ที่ อต.75402/วันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

อางถึง หลักเกณฑการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในกานดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของซึ่งเปนการ
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในหัวขอการประเมิน ที่ EB 6 (1) มีการวิเคราะหผล
การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
เพื่อใหดําเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของสถานบัน มีคุณธรรม และโปรงใสสอดคลองตาม
หลักเกณฑการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุจึงขอนําสงรายงานการ
วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และขออนุมัตินําขอมูลรายงานดังกลาวเผยแพรบน
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)
เจาหนาที่พัสดุผูรายงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)
(ลงชื่อ)
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

-ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
…………………………..........................………………
……………………………..........................……………
วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

-คําสั่งผูมีอํานาจ......................................................
…………………...............................................................
(นายดําเนิน อินทะเรืองรุง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งานทะเบียนทรัพยสิน และพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อแสดงใหเห็นวาในรอบปที่ผานมา มีผลการดําเนินงานจัดซื้อ
จัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางเปนอยางไร เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดสวนราชการ
มีก ารวิเ คราะหผ ลการจัด ซื้อ จัดจา งในรอบปที ่ผา นมา และนํ า ผลวิเ คราะหไ ปปรับ ปรุง การจัด ซื้อ จัด จา งใน
ปงบประมาณถัดไป
ตารางที่ 1แสดงรอยละของจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

จํานวนครั้ง
503

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประกวดราคา
สอบราคา ดวยวิธีการทาง วิธีพิเศษ
อิเล็คทรอนิกส
2
1
0
(0.40)
(0.20)
(0)

ตกลงราคา
498
(99)

วิธีกรณีพิเศษ
2
(0.40)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนทั้งสิ้น
503 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูง ที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จํานวน 498 ครั้ง คิดเปนรอยละ 99 รองลงมาคือ
วิธีส อบราคา จํ า นวน 2 ครั้ง คิดเปน รอ ยละ 0.40 และวิธีก รณีพ ิเ ศษ จํา นวน 2 ครั้ง คิด เปน รอ ยละ 0.40
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส จํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.20 โดยวิธีพิเศษ ไมไดดําเนินการ
ดําเนินการ
99
100
0.4

0.2

0

0.4

0

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

-2ตารางที่ 2 แสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ
(บาท)

15,785,948.79

ตกลงราคา

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็คทรอนิกส

สอบราคา

10,220,924.11 1,265,400.00

วิธีพิเศษ

วิธีกรณีพิเศษ

0

729,624.68

3,570,000.00

(64.75)
(8.02)
(22.62)
(0)
(4.62)
จากตาราง จะเห็นไดวางบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
น้ํ า พี ้ จํ า นวน 15,785,948.79บาท พบวา งบประมาณที ่ใ ชใ นการจัด ซื ้อ จัด จา งโดยวิธ ีต กลงราคา
เปนจํานวนเงินมากที่สุด คือ 10,220,924.11 บาท คิดเปนรอยละ 64.75 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาดวย
วิธ ีก ารทางอิเ ล็ค ทรอนิก ส เปน จํ า นวนเงิน 3,570,000.00

บาท คิด เปน รอ ยละ 22.62 วิธ ีส อบราคา

เปนจํานวนเงิน คือ 1,265,400.00บาท คิดเปนรอยละ 8.02 วิธีกรณีพิเศษ เปนจํานวนเงิน คือ 729,624.68 บาท
คิดเปนรอยละ 4.62 และวิธีพิเศษไมไดดําเนินการ
จะเห็นไดวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางโดย วิธีตกลงราคา นั้นมากเปนอันดับ แรก สวนการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนั้นมาเปนอันดับสอง
แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนครั้งการจําแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

22%

8%

วิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
0% 5%

65%

วิธีพิเศษ

วิธีกรณีพิเศษ

-3ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด
1. ปญหาดานกฎระเบียบ หรือขอกฎหมายที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกระบวนการ เชน การจัดหาที่มี
วงเงิ น เกิ น 2,000,000 บาท ขึ้ น ไป ต อ งดํ า เนิ น การจั ด หาด ว ยวิ ธี ก ารทางระบบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส จึ ง ทํ า ให มี
กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดหาลาชากวาวิธีการจัดหาวิธีการอื่น ๆ อีกทั้งปญหาของเอกสารการดําเนินงานรับ
เรื่องตอของหนวยงานที่เกี่ยวของ ลาชาจึงทําใหกระบวนการบางขั้นตอนเกิดความลาชาตามไปดวยการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง บางรายเปนงานที่ตองกระทําเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยงเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางไดการสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและคิดราคา
2. ระเบียบตาง ๆ ดานพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวของมีคอนขางมาก การปฏิบัติงานหรือศึกษางาน
ตองรัดกุม ดังนั้น อาจใชเวลาในการทํางานแตละเรื่องนานและตองปฏิบัติใหรอบคอบ ละเอียดและถูกตองในการ
ทํางาน
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. งานสวนโยธาเมื่อไดรับทราบงบประมาณแลวใหเรงจัดทําแผนการกําหนดแบบรูป รายการละเอียดของ
โครงการว าเสร็ จสิ้ นในช วงเวลาใด เพื่ องานพั สดุ จะได รั บ ทราบและเตรี ยมดํ าเนิ นการในส วนของขั้ นตอนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ ไดทันตอการเบิกจายงบประมาณในปนั้น ๆ และให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจางที่กําหนดไว
2. งานพัสดุจัดทําขั้นตอน และจัดสงใหผูบริหารที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
และทราบระยะเวลาการดําเนินงานในแตละวิธี
3. เมื่องานพัสดุเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานที่จัดอบรมการจัดซื้อจัดจาง เชน การจัดอบรมเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางงานพัสดุ อยากใหผูบริหารไดเขารวมประชุมดวยเพื่อรับทราบและมีความเขาใจในกระบวนการ
วิธีการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง
4. ควรจัดอบรมโดยเชิญผูมีความรู ผูที่เ กี่ยวของกับ ระเบียบพัสดุ ฯ มาบรรยายใหความรู แกเ จาหนาที่
ผูบ ริหาร และผูที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง

รายงานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เดือน

ตุลาคม 2558

วิธีตกลงราคา

ครั้ง
28.00

พฤศจิกายน2558 54.00

จํานวนเงิน
1,738,222.60

วิธีสอบราคา

ครั้ง

จํานวนเงิน

วิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็คทรอนิกส
ครั้ง จํานวนเงิน

วิธีพิเศษ

ครั้ง จํานวนเงิน

วิธีกรณีพิเศษ

ครั้ง

จํานวนเงิน

รวม

ครั้ง
28.00

จํานวนเงิน
1,738,222.60

1,321,572.62 1.00 855,400.00

55.00

2,176,972.62

56.00

1,007,867.80

46.00

4,989,912.44

ธันวาคม2558

56.00

1,007,867.80

มกราคม 2559

43.00

680,146.60

กุมภาพันธ2559

30.00

183,586.80

30.00

183,586.80

มีนาคม2559

44.00

480,740.50

44.00

480,740.50

เมษายน2559

48.00

735,551.60

48.00

735,551.60

พฤษภาคม2559

31.00

225,348.62

32.00

625,207.46

มิถุนายน2559

36.00

587,022.17

36.00

587,022.17

กรกฎาคม 2559

32.00

802,167.40

32.00

802,167.40

สิงหาคม2559

52.00

382,919.70

52.00

382,919.70

กันยายน2559

44.00

2,075,777.70

44.00

2,075,777.70

รวม

1.00 410,000.00 1.00 3,570,000.00

498.00 10,220,924.11 2.00 1,265,400.00 1.00 3,570,000.00

1.00 329,765.84

1.00 399,858.84

-

-

2.00 729,624.68 503.00 15,785,948.79

