บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านแป้น โทร. 0-5357-3641 ต่อ 10
ที่ ลพ 52502/
วันที่ 6 ตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น
ตามที่ เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 และได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น
ในการนี้ งานพั ส ดุ เทศบาลต าบลบ้า นแป้น ขอรายงานผลการจั ดซื้ อจั ดจ้า งประจาปี
งบประมาณ พงศ. 2563 ดังนี้
ตาราง 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.
2.
3.
4.

จานวน (เรื่อง)
546
14
560

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา
รวม

ร้อยละ
97.50
2.50
100

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
120
100
80
60
40
20
0
แผนภูมิแสดงจานวนโครงการจาแนกตาม
วิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding

วิธีคดั เลือก

วิธีประกวดราคา

97.5

2.5

0

0

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างรวมทั้งสิ้น 560 เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 546 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 97.50 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 14 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 2.50 วิธีคัดเลือก จานวน - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และวิธีประกวดราคา จานวน เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.00

-2ตาราง 2 แสดงจานวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
เดือน

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคา
ตุลาคม 2562
5
21
พฤศจิกายน 2562
1
49
ธันวาคม 2562
37
มกราคม 2563
57
กุมภาพันธ์ 2563
58
มีนาคม 2563
33
เมษายน 2563
1
68
พฤษภาคม 2563
31
มิถุนายน 2563
34
กรกฎาคม 2563
3
28
สิงหาคม 2563
65
กันยายน 2563
4
65
รวม
14
546

รวม
26
50
37
57
58
33
69
31
34
31
65
69
560

จำแนกตำมกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงเป็ นรำยเดือน
ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

สิงหาคม 2563
มกราคม 2563

กรกฎาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563
มิถนายน 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563
มีนาคม 2563

-3ตาราง 3 แสดงร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดการ
1.
2.
3.
4.

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา
รวม

งบประมาณ
(บาท)
7,610,859.38
6,398,000.00
14,008,859.38

ร้อยละ
54.33
45.67
100.00

จำแนกงบประมำณตำมวิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วิธีคดั เลือก
0%

วิธี e-bidding
46%

วิธีประกวดราคา
0%

วิธีเฉพาะเจาะจง
54%

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ มีการใช้งบประมาณใน
การจั ดซื้อ จั ดจ้ างทั้ง สิ้ น 14,008,859.38 บาท พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัด จ้างสู งที่สุ ด คือ วิ ธี
เฉพาะเจาะจง เป็ น เงิ น 7,610,859.38 บาท คิ ดเป็น ร้อยละ 54.33 รองลงมาคื อ วิธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 6,398,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.67 และวิธีคัดเลือกและวิธี
ประกวดราคาไม่มีการใช้งบประมาณแต่อย่างใด
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พบว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนดาเนินการที่กาหนดไว้ เนื่องจากบางโครงการไม่พร้อมเรื่อง
สถานที่ก่อสร้างทาให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ
2. ปัญหาจากที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ

-4ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
เห็นควรให้มีการตรวจสอบเรื่องความพร้อมของสถานที่ก่อนบรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจาปีแต่ละปี เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ เกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(นางสุธาทินีย์ โนภิวงค์)
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ

(นางรัตน์ยา พงษ์วิทยานุกฤต)
ผู้อานวยการกองคลัง

(นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์)
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ศึ่งเป็นไปตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA)
โดยมีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวนทั้งหมด โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

