
 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

ที่ กส๗๘๑๐๒ /                                  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  

 

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

                     ตามท่ี  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนปฏิบัติการ  แผนงาน  และโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  มีจ านวนทั้งสิ้น 246  โครงการ  รวมเป็นจ านวนเงิน  11,564,787.58.-บาท  นั้น 

                     บดันี ้ งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ  ไดด้ าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖5 เสร็จสิ้นทุกโครงการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 5 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

       (ลงชื่อ)       

                                                    (นายยุทธวี    วิโทจิตร) 
                นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                                                        (ลงชื่อ)          
                                                                                    (นายสมัย  ภูคงน้ า) 
                                                                        ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด 

                                                                        (ลงชื่อ)        
             (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา)   
                                           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด  
    



 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องทุกฉบับ  รวมถึงการจัดท าในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –  GP) องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สามารถบริหารจัดการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการท างานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้ง
ตอบสนองกรอบการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ตารางท่ี ๑  ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖5 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง 245 99.60 
๒. วิธีคัดเลือก 1 0.40 

รวม 246 100 
 

จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๖4  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖ 5  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ด าเนินการมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
100 ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งซึ่งราคาไม่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงท าให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ด าเนินการมากที่สุด  สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว  
สะดวกกับการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามต้องการในการปฏิบัติงาน  การจัดซื้อจัดจ้าง  ด้วยวิธี 
เฉพาะเจาะจง  จ านวน 245  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  99.60  และวิธีคัดเลือกจ านวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
0.40   

 

 ตารางท่ี ๒  ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖5 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง 3,330,787.58 28.80 
๒. วิธีคัดเลือก 8,234,000 71.20 

รวม 11564787.58 100 
  

 



 

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  พบปัญหาและอุปสรรค  ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

จัดจ้าง  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓. การด าเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา  ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า 

           4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e –  GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้  เนื่องจากระบบขัดข้องหรือระบบ
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา  ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน   
           5. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และหนังสืออ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐  อย่างต่อเนื่อง  และมี
การยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ  ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ  แก้ไข  และศึกษาระเบียบหนังสือเวียนเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง 
          1. ควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ 
          2. องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดอย่างต่อเนื่อง 
          3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในสัญญา และ 
บริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

(ลงชื่อ)             
         (นายยุทธวี    วิโทจิตร) 
                นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    

 


