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เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
**************************************************** 

  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 เพ่ือให้สอดคคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
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(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2563 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ
ปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 แยกได้ดังนี้ 

1. โครงการตามข้อบัญญัติประจ าปี 2563 
1.1  โครงการจัดซื้อ  จ านวน  37 

1.2  โครงการจดัจา้ง  จ านวน  22 

 2.  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563 
  2.1  โครงการจัดซื้อ  จ านวน  - 
  2.2  โครงการจัดจ้าง  จ านวน  2 
 3.  โครงการกันเงินประจ าปี 2562 
  3.1  โครงการจัดซื้อ  จ านวน  - 
  3.2  โครงการจัดจ้าง  จ านวน  - 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๑/...............................วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง  รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 สถานการณ์/สภาพปัญหา 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยขน์
ส่วนรวมเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนนากรปฏิบัติราชการหลายประการ 

ส านักงาน ก.พ.ได้ให้ความหมายค าว่า “ประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการ 
กระท าของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

จากค านิยามศัพท์ สามารถแยกแยะกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไป 

- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การน ารถบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
- การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในวัสดุที่จะซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ

พวกพ้องโดยเปรียบหรือชนะในการประมูล 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงผลประโยชน์ในการประมูล

หรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล 
 

จากผลการด าเนินงานตามพัสดุในปีงบประมาณ  ๒๕๖3 รอบ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 
ถึง ๓0 กันยายน  ๒๕๖3) ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน)  
 
 
 
 
 

/แนวทางการป้องกัน 
 



 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แม้ไม่มีเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่เพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

๑. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้นการเข้าร่วมการพิจารณาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  
ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานก าลังพิจารณาว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการบางคน
ที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือป้องกันการ
ล าเอียงจากการหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งในการพิจารณาจ้างคนกรรมการที่มีญาติพ่ีน้องของตนร่วมสมัคร
ต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

๒. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้าราชการที่เก่ียวข้องผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือ 
เป็นแนวทางให้บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ต้องคอยดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไรหรือไม่ควรท า
จะน ามาอ้างภายหลังว่าไม่รู้ เรื่องทุจริตไม่ได้ เช่นเจ้าหน้าที่ไม่ควรรับของขวัญ ของก านัลที่มีราคาจาก
บุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เนื่องจากองค์บริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการประชุม
ทบทวนพิจารณาความเสี่ยงของทุกองค์กรทุก ๖ เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีต่าง 
ๆ คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพ่ือ
น าไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันและประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจ้าง 
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความ 

สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบกาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบการก าหนดราคากลาง การขาดความสามารถในการด าเนินงานและความเป็นมืออาชีพในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ การขาดสภาพการแข่งขันในการประมูลของสินค้าและบริการบางกลุ่ม ความบกพร่องใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาเกี่ยวกับการใช้อ านาจการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 
 การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการก ากับดูแลการแข่งขันซึ่ง
นับเป็นช่องโหว่ที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในประเด็นด้านกรอบโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้น ากระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนมาเผยแพร่หน้าเว็ปไซต์ของ 
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เก่ียวข้องให้มาก
ที่สุด เช่น 

- การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
- การด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
- การก าหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุ

และรายการ/โครงการ 
- การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
- การประเมินผลการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 



- พิจารณาน าระบบการรวบรวมการซื้อการจ้าง และกรอบข้อตกลง มาใช้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าวงเงินงบประมาณที่ใช้มากน้อยเพียงใด ให้พิจารณา
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความเสียงด้านธรรมาภิบาลในการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 

๓. เรียกผู้เสนอราคาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ และราคาควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบส านักยา
ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
ในเบื้องต้น หากมีปัญหาในการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลค าครั่ง เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุมาประชุมปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพและทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามหนังสือฉบับนี้น า
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งต่อไป 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 ............................................................................................................................. .................. 
................................................................................. .......................................................................... 
                                (ลงชื่อ)    
                                      (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
                                               หวัหน้าส านักปลัด 
 

          ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง
............................................................................................................................. .................. 

........................................................... .................................................................................................  
                                   
                                             (ลงชื่อ)                   
                                                       (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ.........................................................................  
 
    (ลงชื่อ)         
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส่วนพัสดุครุภัณฑ์  งานจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๒/............................วันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง  แนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 เรื่องเดิม 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้อนุมัติแบบฟอร์มข้อตกลงคุณธรรม เรื่อง ความโปร่งใสและ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๓ ฉบับ ส าหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะและคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/ประกวดราคา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างซ้อน แจ้งให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งทราบและถือปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๑) 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีบันทึกข้อความที่  อบ ๗๗๒๐๑/ ๑๖  ลงวันที่  ๑๕ มกราคม  
๒๕๖๒  เรื่อง การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งให้หน่วยงานภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง ทราบและถือปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๒) 
 

 ข้อเท็จจริง 
 ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งได้เคยมีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
และถือปฏิบัติให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการโครงการ
นั้น ๆ เพ่ือเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ส าหรับแสดงกับหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ เพ่ือแสดงถึงความเปิดเผย
โปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดที่ต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับ บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในเกือบทุกขั้นตอน
เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ จึงเห็นควรมีแนวทางการ
ตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จึงเห็นควรจัดท าแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ส าหรับ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 ๑.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.วิธีสอบราคา 
 ๔.วิธีพิเศษ 
 โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
 
 

/๑. กรณีผู้เสนอราคา 



 ๑.  กรณีผู้เสนอราคาเป็นบริษัท/กิจการร่วมค้า 
    ๑.๑  ให้ตรวจสอบกับรายชื่อของกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่ง
ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
    ๑.๒.  ให้ตรวจสอบกับบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕) 
 ๒.กรณีผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    ๒.๑.  ให้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด และรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 
 ๓.  กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
   ๓.๑.  ให้ตรวจสอบจากส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ข้อพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 ๑. อนุมัติแบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้เสนอราคาซึ่งได้แนบเสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 ๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัสดุครุภัณฑ์ ด าเนินการตามแบบฟอร์มแนวทาง
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                (ลงชื่อ)    
                                      (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
                                   หวัหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน 
                                             ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
          ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง
.................................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ....................................... 
                                   
                                             (ลงชื่อ)                   
                                                       (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ......................................................................... 
 
 
 

    (ลงชื่อ)             
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส่วนพัสดุครุภัณฑ์  งานจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๒/............................วันที่  28  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง  รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจั ด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละ
วิธีการเป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจ ากัดอย่างไรรวมทั้งจะต้องมีการจัดท าข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและ
วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าสูงสุด  
 
 บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงขอรายงานเพ่ือแจ้งให้ทราบและพิจารณาน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
                                (ลงชื่อ)    
                                      (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
                                    หวัหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน 
                                             ผู้อ านวยการกองคลัง 
          ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง
............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. ............................... 
                                   
                                             (ลงชื่อ)                   
                                                       (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ.........................................................................  
 

    (ลงชื่อ)          
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม  

จังหวัดอุบลราชธานี 
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-1- 
บทที่ 1  บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งเป็นหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาค (Integrity @ Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ส าคัญท่ีส่วนราชการสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ทั้งนี้มีกระบวนการหนึ่งที่จะต้องด าเนินการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทุกส่วนราชการมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้จึงท าให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้เห็นถึงความส าคัญตามกรณีดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 ขึ้น เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์
สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เพ่ือรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

 

1.3  วิธีการด าเนินการ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้มีค าสั่งที่  /2563 ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 แต่งตั้ง

คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
2. ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแบ่งมอบภารกิจในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
3. ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Work shop) เพ่ือระดมความคิดเป็นวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย ที่ได้วิเคราะห์มาประมวลผลท ารายงานการวิเคราะห์

การจัดซื้อจัดจ้าง 
5. เสนอผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
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บที่ที่ 2  การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง กรณีการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น  
 ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง น าไปวิเคราะห์เบื้องต้นในแต่ละกอง เมื่อด าเนินการแล้วก็จะน าผลการวิเคราะห์มาร่วมกันพิจารณา
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ใน
ส่วนของการด าเนินโครงการ ส่วนราชการได้ด าเนินการตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในส่วนของปัญหา และ
อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขได้ร่วมกันวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่แตะละส่วนก าหนด 
1.2 การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 
1.3 การขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 
1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แต่แจ้งรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน 
1.5 ความเร่งด่วนของการจัดซื้อจัดจ้างท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานท าให้เกิดความผิดพลาด 
1.6 ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก ซับซ้อน เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูป 
1.7 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจของระเบียบกฎหมายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 

ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ท าให้เกิดความคาดเคลื่อนในการตีความ 
1.8 การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเพ่ิมข้ันตอนท าให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น 
1.9 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
1.10 เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน 
1.11 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่สมบูรณ์ 
1.12 เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนและมีก าหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติอาจท าให้การ 

จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
1.13 พัสดุบางรายการไม่มีขายในพ้ืนที่หรือมีแต่ราคาสูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ใกล้เคียง 
1.14 การจัดซื้อพัสดุผู้ประกอบการบางรายให้เอกสารล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน 

ก าหนด 
1.15 เนื่องจากปัจจุบันเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้เจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางไปอบรมเก่ียวกับระเบียบพัสดุได้ 
1.16 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ 

ต่อภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
2.  แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ มีเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างและไม่เร่งรีบในช่วงปลายปีงบประมาณ 
     2. หน่วยงานควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุไปอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจใน 

การปฏิบัติงาน 
 3.  ผู้รับผิดขอบโครงการจะต้องท ารายละเอียดของพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน 
 4.  ปรับปรุง ระเบียบกฎหมายให้ทันสมัย โดยให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติจริง 

มาเป็นผู้หนึ่งในการแก้ไข 
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 5.  ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปให้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนด าเนินการด้วยความรวดเร็ว 
 6.  ควรจัดสรรอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความ  

การวิเคราะห์กฎหมายมาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
 7.  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-gp) 
 8.  ควรมีคู่มือแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน 
 9.  จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 10. ก าหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 11. น าบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา 
 12. ควรอนุโลมในการจัดซื้อวัสดุบางชนิด หากในพ้ืนที่ราคาสูงมาก ให้สามารถซึ่งจากพ้ืนที ่

ใกล้เคียงที่ราคาต่ ากว่าได้ 
 13. ควรมีการศึกษากรณีตัวอย่างเป็นประจ า 
 14. สรรหาบุคคลเข้ารับต าแหน่งที่ว่างเพ่ือให้เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติในกองคลัง 
 

3.  บทสรุป การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 

จัดซื้อจัดจ้างนั้น สามารถแยกออกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. กฎหมายระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน 
3. บุคคลภายภาพ 
ทั้ง 3 ปัญหานั้นจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลเนื่องจากในด้านผู้ปฏิบัติงานนั้นในทางปฏิบัติก็เกิด 

ปัญหาซึ่งเกิดจากการสับเปลี่ยนงาน การโยกย้ายงาน จึงเกิดความไม่ต่อเนื่องและขาดความเชี่ยวชาญ ผู้ที่มารับ
หน้าที่ใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ อีกท้ังยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมทั้งเพ่ิม
อัตราก าลังในการปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ประเด็นต่อมาคือในส่วนของระเบียบกฎหมาย ที่ปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งเป็นเรื่องใหม่ อีกทั้งอยู่ระหว่าง
การเริ่มด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงท าให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติตลอดจนการน า
เทคโนโลยีเท่าที่ควร ก่อนให้เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูล หรือการเข้าระบบ ที่มีขั้นตอน ยุ่งยากซับซ้ อน จึงมี
ผลต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นอย่างมาก ซึ่งอนาคตหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องลงมาแก้ไขปัญหาตามกรณี
ดังกล่าวอย่างจริงจัง ในส่วนสุดท้ายที่เป็นปัญหานั้นเกิดจากบุคคลภายนอกเช่นผู้ประกอบการภายนอก ที่ไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดได้ เช่น การส่งมอบพัสดุ การส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ท าให้เกิดความล่าช้า เป็นต้น 

ดังนั้น จะเห็นว่าการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถือเป็นปัญหาที่จะต้องเร่ง 
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกสาร โดยภาครัฐนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างร่วมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงระบบ และในด้าน
บุคลากร โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบให้ถูกต้องเกิดความเชี่ยวชาญในสายงาน
และความเจริญก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติ ปรับปรุงดูแลระบบสารสนเทศให้มีความ
รวดเร็ว และไม่สร้างภาระให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งในส่วนของภาคเอกชนและต้องเข้าใจในบทบาทของตัวเองในการ
เป็นผู้ค้าที่ดี ทั้งในเรื่องหลักฐานเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และการด าเนินงานจะต้องโปร่งใส เป็นธรรม และยึด
หลักสุจริตเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกัน 
 


