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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองศิลา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปี
หนึ่งๆ เทศบาลเมืองศิลา มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหลายรายการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีแหล่ง
งบประมาณในการดาเนินการทั้ง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินใช้จ่ายจากเงินสะสม เงินสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างดาเนินการโดยพัสดุกลาง ผ่านระบบสารสนเทศหลัก 2 ระบบ คือ 1) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง (e-GP) 2) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนรายการ และจานวนเงินงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-LAAS
รวม
ร้อยละ

จานวน
(รายการ)

เงินงบประมาณ
(บาท)

452
186
638
93.96

33,701,847.75
6,252,859.33
39,954,707.08
43.94

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
จานวน
เงินงบประมาณ
(รายการ)
(บาท)
41
0
41
6.04

50,982,900.00
0
50,982,900.00
56.06

รวม
จานวน
(รายการ)
493
186
679
100

เงินงบประมาณ
(บาท)
84,684,747.75
6,252,859.33
90,937,607.08
100

จากตาราง 1 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองศิลา ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 679
รายการ จานวนเงินงบประมาณ พบว่า วิธีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการมากที่สุด ตามลาดับดังนี้ คือ ลาดับ
ที่ 1) วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 638 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.96 ลาดับที่ 2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จานวน 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.04 ตามลาดับ และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 90,937,607.08 บาท โดยพบว่าวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ใช้งบประมาณสูงสุด คือ 50,982,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.06 ส่วนวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งบประมาณ
จานวน 39,954,707.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.94

Page |2
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า เทศบาลเมือง
ศิลา ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง มากที่สุด 638 รายการ
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 41 รายการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุตามความต้องการ และงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร โดยรวม มีรายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 1) ค่าวัสดุ
2) ค่าใช้สอย 3) ค่าครุภัณฑ์ 4) ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 5) งบกลาง

แผนภูมิแสดงร้อยละและงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เงินงบประมาณ
รายการ, 638
(บาท),
39,954,707.08

, 41
เงินงบประมาณ
(บาท),
50,982,900.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนรายการ และจานวนเงินงบประมาณ จาแนกตามประเภทรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
ค่าวัสดุ
จานวน
(รายการ)

จาแนกตามประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้สอย

จัดซื้อจัดจ้างจาก
ระบบ e-GP
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ระบบ e-LAAS
รวม

181

จานวนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
12,014,731.24

71

5,768,455.00

111

252

17,783,186.24

312

ร้อยละ

37.17

19.56

จานวน
(รายการ)
201

จานวนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
13,290,616.51

46.02

จานวน
(รายการ)
43

จานวนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
20,880,000.00

257,404.33

0

13,548,020.84
14.90

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
(รายการ)

งบกลาง

68

จานวนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
38,499,400.00

3,000.00

0

43

20,883,000.00

68

6.34

22.96

10.03

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

3

224,000.00

38,499,400.00

3

224,000.00

42.34

0.44

0.25

จากตารางที่ 2 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองศิลา ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 679
รายการ เป็นรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าใช้สอย มากที่สุด คือ 312 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.02 ลาดับที่สองคือ
การจัดซื้อจัดจ้างประเภทค่าวัสดุ คือ 252 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.17 ลาดับที่สามคือ ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 68 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.03 ลาดับที่สี่ คือ ประเภทค่าครุภัณฑ์ 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.34 ส่วน
การจัดซื้อจัดจ้างประเภทรายจ่ายงบกลาง น้อยที่สุด คือ 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.25
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งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการจัดซื้อ
ค่าที่ดินและ
จัดจ้างในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม
สิ่งก่อสร้ าง,
40,000,000.00
38,499,400.00
ทั้งสิ้น 90,937,607.08 บาท เป็นการจัดซือ้
35,000,000.00
ค่าครุภณ
ั ฑ์,
งบกลาง,
จัดจ้าง
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและ
30,000,000.00
20,883,000.00
224,000.00
ค่
า
ใช้
ส
อย,
25,000,000.00
สิ่งก่อสร้างมากที่สุด จานวน 38,499,400
ค่าทีงบกลาง,
่ดินและ 0.25
13,548,020.84
20,000,000.00
ค่าวัสดุ,
สิ่งก่อสร้ าง, 42.34
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34 บาท ลาดับที่สอง
15,000,000.00 17,783,186.24
ค่าครุภณ
ั ฑ์, 22.96
10,000,000.00
คือการจัดซื้อจัดจ้างประเภทรายจ่าย ค่า
ค่าใช้ สอย, 14.90
5,000,000.00
ค่าวัสดุ, 19.56
ครุภัณฑ์ 20,883,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
22.96 ลาดับที่สาม คือ การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนเงินงบประมาณ จาแนกตามประเภทรายจ่าย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ จานวน 17,783,186.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.56 ลาดับที่สี่คือ การจัดซื้อจัดจ้างประเภทค่า
ใช้สอย จานวน 13,548,020.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.90 ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทรายจ่ายงบกลางน้อยที่สุด
จานวน 224,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละในการประหยัดงบประมาณ
รายการ

งบประมาณที่จัดหา

จัดซือ้ จัดจ้างจากระบบ e-GP
จัดซือ้ จัดจ้างจากระบบ e-LAAS
รวม

84,684,747.75
6,252,859.33
90,937,607.08
ร้อยละ

จานวนเงินที่ทา
สัญญา
78,481,233.75
6,252,859.33
84,734,093.08

ประหยัดงบประมาณ
6,203,514.00
6,203,514.00
6.82

จากตาราง พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองศิลา ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณ
แหล่งต่าง ๆ รวม 90,937,607.08 บาท จานวนเงินที่ทาสัญญาจากรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง 679 รายการ จานวน
84,734,093.08 บาท สามารถประหยัดงบประมาณจานวนเงินรวม 6,203,514 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.82
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ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางแก้ไข
1. ปัญหา/อุปสรรค
การกาหนดขอบเขตของงานที่จะจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน เช่น ไม่ระบุ
ขนาดของป้ายประชาสัมพันธ์ กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อโดยระบุชื่อตราหรือยี่ห้อ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้า เพิ่มกระบวนการของงานก่อนรายงานขอซื้อขอจ้าง
2. แนวทางการแก้ไข
ให้มีการตรวจสอบ เพื่อแนะนา ให้คาปรึกษา โดยฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เกี่ยวกับการจัดทา รายงานการ
กาหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของฝ่าย กอง สานัก ต่างๆ ก่อนขั้นตอนเสนอรายงาน
เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร และให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ประจากอง สานัก และ ให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุประจากอง สานัก ได้มีการอบรม ศึกษาและทบทวนแนวทางการกาหนด
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ อย่างต่อเนื่อง

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

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง เทศบาลเมืองศิลา

