
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
...................................................................  

 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงขอประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจดัหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ. 2563  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

    ลงชื่อ 
     (นายรอปา  อีซอ) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

*************************  

ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีขึ้น เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการท างานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งมุ่งเน้นดัชนี ในเรื่องดังนี้ 

๑. ความโปร่งใส (Transparency) 
๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) 
๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) 
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ซึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุต่าง ๆ    

เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก ให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ           
เป็นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการ
จัดซื้อ  จัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1761 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548      
เรื่อง ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 884 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 เรื่อง การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553              
เรื่อง การพัฒนาการจัดซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement) รวมทั้ง
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะจึงได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕63 แยกตามแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ 
 

แหล่งท่ีมาของเงิน
งบประมาณ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 
โครงการ โครงการจัดซื้อ โครงการจัดจ้าง 

ตามข้อบัญญัติ 139 169 308 
จ่ายขาดเงินสะสม - 9 9 
กันเงิน 2562 - 17 17 

รวมทั้งสิ้น 334 
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ตารางท่ี 2   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕63 แยกตามหน่วยงานภายในขององค์การบริหาร     
                ส่วนต าบลมูโนะ (แบบ สขร.1)  
 

ล าดับที่ ฝ่าย/กอง/ส านัก จ านวนเงิน (บาท) จ านวนครั้ง เบิกจ่ายร้อยละ 
ของวงเงินทั้งหมด 

1 ส านักงานปลัด 4,001,136.26 102 9.91 
2 กองคลัง 1,839,982.00 27 4.56 
3 กองช่าง 25,393,632.99 68 62.92 
4 กองการศึกษาฯ  1,527,766.23 47 3.79 
5 กองสาธารณสุขฯ 1,296,049.45 73 3.21 
6 กองสวัสดิการสังคม 6,300,643.30 17 15.61 

รวม 40,359,210.23 334 100.00 
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕63 แยกตามแหล่งท่ีมาของเงิน
งบประมาณ 

ข้อบัญญัต ิ จ่ายขาดเงินสะสม กันเงิน 2562 
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ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕63 แยกตามหน่วยงานภายใน 
ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

จ านวน 
โครงการ/เรื่อง 

(ครั้ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

วงเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของวงเงิน
งบประมาณ 

(%) 
วิธีเฉพาะเจาะจง 310 92.81 23,165,810.23 57.40 
วิธีคัดเลือก 24 7.19 17,193,400 42.60 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - 0.00 0 0 

รวมทั้งสิ้น 100 40,359,210.23 100 
หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย การจัดซื้อ

จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 จ านวน 310 ครั้ง 
 

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ด าเนินการมาก
ที่สุด เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามวงเงินที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)  การจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
วงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 
 

 
 
 
 
 

57% 

43% 

0% 

ร้อยละวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวน 
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การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะได้
มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปได้ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป    
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด 
 

 (2) การลดปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างโดยเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข     
เข้ายื่นข้อเสนอวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 92.81 ของจ านวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด และวิธีคัดเลือก   
คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของจ านวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด  

จากตารางแสดงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 สรุปเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 

 
 
พิจารณาแยกตามจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด จ านวน 310 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.81 รองลงมา วิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 7.19 
และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 

พิจารณาแยกตามจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการจัดซื้อซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงมากที่สุด จ านวน

23,165,810.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.40 รองลงมาวิธีคัดเลือก จ านวน 17,193,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.60 และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถประหยัดงบประมาณผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  933,034.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของจ านวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

93% 

7% 

0% 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ปัญหาของส่วนราชการ  
๑.๑ แบบรายการ แบบแปลน และการก าหนดคุณลักษณะฯ จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๑.๒ มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลง

รายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที 
 

๑.๓ ไม่มีวิศวกร ท าให้ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานาน 

 

๑.๔ บุคลากรควรมีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และ
ควรพัฒนา รวมทั้งศึกษาระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
๒.1 งบประมาณที่ได้รับบางครั้งไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น และ

ไม่เป็นไปตามแผน 
๓.  ปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบและมาตรฐานราคากลาง 

๓.๑ มาตรฐานราคากลางบางรายการ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริง 

๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนมาก 
๓.๓ ระเบียบบางข้อเข้าใจยาก ต้องใช้การตีความ และบางครั้งบุคลากรเข้าใจ

คลาดเคลื่อน ท าให้การท างานด้านพัสดุเกิดปัญหาและอุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. จัดท าปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ และก าหนดให้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน 

๒. จัดท ากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ โดยก าหนดระยะเวลาของ
กระบวนงานในแต่ละวิธีให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็นองค์ความรู้ และคู่มือส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน 

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรูปแบบ คุณสมบัติของพัสดุที่ต้องการ
และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกาศใช้จะสามารถลง
นามได้ และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจ้างที่ได้จัดท าในปีงบประมาณนั้นๆ 

๔. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือพัฒนาและศึกษาท าความเข้าใจในขั้นตอน
และ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 

5. ประสานงานให้แต่ละกอง/ฝ่าย จัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผน 

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  
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7. จัดท าแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา อบต. หรือไม ่

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการควบคุมการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข

หรือข้อก าหนดในสัญญา และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามก าหนดเวลาหรือขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ การตรวจ
รับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. จัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กระบวนงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและกฎหมายข้างเคียงอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
      ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน 

       (นางสาวสารีปะ รอเสะ) 
     นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
    วันที่  1  ตุลาคม  2563  
 
ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัต ิ
          (นายรอปา  อีซอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
     วันที่  1  ตุลาคม  2563 
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