
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลนาคำ

ที ฃก ๘๑๖๐๒/ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการใฃ้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

ตามที่งานพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 

รายงบลงทุน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยฃน์ โดยได้นำผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงการ 

ดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้

รายงานการใซ้จ่ายงบประมาณด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ป็ญหา ■อุปสรรค แนวทางแก้ไขปีญหา/วิธีการปรับปรุง สิงทีปรับปรุง

ร). การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนการ หรือมีแต่ 

ไม่เป็นไปตามแผน

เอ-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบาง 

รายการเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน 

ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาด 

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๓.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนมาก 

ใฃัวิธีตกลงราคาทำให้การประหยัดงบ 

ประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.ผู้บรืหาร ติดตาม กำกับ ให้แต่ละกลุ่มงานปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 

จัดจ้างที่กำหนดไว้

๒.งานพัสดุจัดทำขั้นตอนและจัดส่งให้ผู้บริหาร 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถีงขั้นตอนและกระบวนการ 

ทำงานและทราบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ 

ละวิธี

๓.เมองานพัลดุเข้ารับการฉกอบรมจากหน่วยงาน 

ที่จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างเซ่น การจัดอบรมเกี่ยว 

กับการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ อยากให้ผู้บริหารได้ 

เข้าร่วมประขุมด้วยเพื่อรับทราบและเข้าใจใน 

กระบวนการ วิธีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔.ควรจัดอบรมโดยเชิญผู้มิความรู้ ผู้ทีเกี่ยวข้อง 

กับระเบียบพัสดุๆมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที 

ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔.มีการต่อรองราคา ก่อนทำสัญญาหรือบันทึก 

ตกลงซื้อหรือจ้างเพื่อเป็นการประหยัดงบประมา๓

๑.ดำเนินการประขุมเตรียมความพร้อม 

ในการจัดหาพัสดุประจำปี 

๒.กำหนดให้หน่วยงานจัดทำขั้นตอน 

การและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง 

งบลงทุน งบดำเนินงานของหน่วยงาน 

ทุกโครงการ

๓.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

จัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน งบดำเนินงาน 

ทุกสัปดาห์

๔.ประขุมรายงานผลความก้าวหน้าใน 

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบดำเนินงาน 

ของหน่วยงาบทุกเดือน 

๔.ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกิยวข้องได้รับ 

การ'ฝิกอบรมและนำความรู้มาปฏิบัติ 

งานให้เกิดความถูกต้อง 

๖.ควรให้ผู้บรืหารเข้าร่วมอบรมเฟ้อจะได้ 

ทราบเกียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ฅเ.ต่อรองราคาก่อนทำสัญญาหรือบันทึก 

ตกลงซื้อหรือจ้างมีการลดราคาทำให้ 

ประหยัดงบประมาณ

จึงเรียนมาเฟ้อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล เฟ้อให้สาธารณขนรับทราบ ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

ต่อไป,

(ลงข่ือ)..

( นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง
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( นายขาญขัย ศรีวิวัฒน์ ) 

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



รายงานการวิเคราะห ์ผลการไซ้จ ่ายงใ)ประมาณประจำ?]งใ]ใ!ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลนาคำ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒£๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการตำเนินงาน 

การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดขื้อจัดจ้างเป็นอย่างไรเพื่อให้เปีนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใลไนการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ 

ส่วนราขการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๒

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวนครั้ง เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ

ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๔๓๔ ๔๓๓ ๐ ๒ ๐ ๐

๙๙.๔๔% ๐% ๐% ๐% ๑.๒๒%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ มีจำนวน 

๔๓๕ คร้ัง พบว่าวิธีการใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๔๓๓ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔ 

รองลงมาคือ วิธีกรณีพิเศษ จำนวน ๐ ครั้งคิดเป็นร้อยละ o โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวน ๒ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ และวิธีพิเศษไม่มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐

ตารางท่ี ๒ แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนเงิน เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ

งบประมาณ ด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์

๑๗,๕0๗,๔๑เอ.๙๖ ๑๒,๓๔๔,๖๑๒.๓๙ ๐ ๔,๕๘๒,๒๖๐.๖๓ ๐ ๐

๗๐.๔๑% ๐% ๒๖.๑๗% ๐% ๐%

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมท่ีใข้ในการจัดซ้ือจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ 

จำนวนเงิน ๙,๔๑๓,๘๓๔.๐๔ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินมากที่สุด 

คือ ๑๒,๓๔๔,๖๑๒.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๑ รองลงมาคือ วิธีกรณีพิเศษ เป็นเงินจำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ๐ 

โดยวิธีสอบราคา โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อับดับสอง เป็นเงินจำนวน ๔,๔๘๒,๒๖๐.๖๓ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๗ และวิธีพิเศษไม่มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐

จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคานั้นมากเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้อง 

. กับการจำแนกตามจำนวนครั้งที่เป็นอันดับที่ ๑ (ตารางท่ี ๑) ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคานั้นเป็นอันดับที่สองและ 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษเป็นอันดับที่สาม ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และวิธีพิเศษไม่มีการดำเนินการ



ป็ญ'หาอุปสรรคหรืลข้อจำกัด

- กรณีการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาแต่ละงานไม่มีแผนงานหรือมีแต่ไม่เปีนโป

ตามแผน

- การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการ เปีนงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้

เกิดความเสี่ยงที่จะ เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

- การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนมากใช้วิธีตกลงราคาทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ 

ไม่เกิดประสิทธิภาพ เท่าที่ควร

แนวทางการปรับปรุงการด0'นนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ประสานงานให้กลุ่มงานจัดทำแผนการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและให้ดำเนินการ 

ให้เปีนไปตามแผนงาน/กิจกรรม

- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหมให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

- จัดทำแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 

จัดจ้างว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาของสำนักงานเทคบาลตำบลนาคำหรือไม่

- ควรมีการต่อรองราคา ก่อนทำสัญญาหรือบันทึกตกลงซื้อหรือจ้าง เพื่อเปีนการประหยัดงบประมาณ



การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตาราง สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประหยัดได้(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

งบประมาณเพื่อเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)

งบประมาณ งบประมาณที่ใช้!.ป งบประมาณที่ประหยัดได้

เ£), (แ 6ก Gt, (si (si 6). (ริ) ๑,๖๙๔,๗๔๐ ๘๔๔,๗๙๑.®๙

ร้อยละ ๑๐๐ รอยละ ๖๖.๗๓ รอยละ ๓๓.๒๗

จากตารางข้อมูล ปีงบประมณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลนาคำ ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุน จำนวน ๒๓ โครงการ พบว่าเทศบาลตำบลนาคำสามารถประหยัด 

งบประมาณได้เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๘๔๔,๗๙๑.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๗



 



 


