บันทึกขอความ
สวนราชการ (กองคลัง) องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ที่ ชพ 7590๒/วันที่ ๓ ตุลาคม 25๖๓
เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

1. เรื่องเดิม
ตามหนังสือ ชพ ๐๒๒๓.๒/ว ๒๑๓ จังหวัดชุมพร ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐเปนขอมูลขาวสารที่จัดไวให
ประชาชนตรวจดู ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
2. ขอเท็จจริง
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว รายละเอียดตาม
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
3. ขอเสนอแนะ/พิจารณา
เห็นควรจัดสงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประชาสัมพันธตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นางสาววรรณวนัช จันทร)
ผูอํานวยการกองคลัง
เสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
…………………………………………………………………………..
(นางสาวสุณิสา ขันสมาน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
( ) อนุมัติ ( ) ไมอนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายสันต ฉิมหาด)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

แบบรายงานผลการจัดซื อจัดจ้ าง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่ วนตําบลบางมะพร้ าว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผลการดําเนินการ
การเบิก-จ่าย
จัดหา
ประสอบราค/ ลงนามใน การส่ งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็ นไปตาม ไม่เป็ นไป หมายเหตุ
ลําดับที
ชือโครงการ
โดยวิธี
ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดือน/ปี )
(บาท)
หรื อเงินสมทบ
แผน (/) ตามแผน
(วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี )
(บาท)
(/)
ประกวดราคา 25 มิ.ย. 63 29 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64 4,683,000.00
1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวจุดชมวิวพระใหญ่ หมู่ที 6
ด้วยระบบอิเล็ก
หมู่ที 3 ตําบลบางมะพร้าว อําเภอหลังสวน
ทรอนิกส์
จังหวัดชุมพร
ประกวดราคา 18 ก.พ. 63 17 เม.ย. 63 16 มิ.ย. 63
879,000.00
2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น แบบผิวดินขนาดใหญ่
ด้วยระบบอิเล็ก
หมู่ที 13 ตําบลบางมะพร้าว อําเภอหลังสวน
ทรอนิกส์
จังหวัดชุมพร
3 โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อ หมู่ที 6
ประกวดราคา 13 เม.ย. 63 25 พ.ค. 63 23 ส.ค. 63 1,298,000.00
บ้านหัวเขาท่ากอ ตําบลบางมะพร้าว อําเภอหลังสวน
ด้วยระบบอิเล็ก
จังหวัดชุมพร
ทรอนิกส์
4 โครงการขุดลอกหนองกง หมู่ที 10 ตําบลบางมะพร้าว
ประกวดราคา 13 เม.ย. 63 14 พ.ค. 63 11 ต.ค. 63 1,950,000.00
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ด้วยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางดอนประดู่
ประกวดราคา 16 เม.ย. 63 21 พ.ค. 63 18 ต.ค. 63 9,590,000.00
หมู่ที 3 ตําบลบางมะพร้าว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ด้วยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางดอนทราย
ประกวดราคา 14 เม.ย. 63 19 พ.ค. 63 16 ต.ค. 63 7,590,000.00
หมู่ที 3 ตําบลบางมะพร้าว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ด้วยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื อจัดจ้ างหรื อการจัดหาพัสดุ
1. งบประมาณโอนมาล่าช้า ไม่สามารถดําเนินการจัดซือจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซือจัดจ้างได้ทงหมด
ั
ทําให้การจัดซือจัดจ้างไปประจุกตัว
ในช่วงปลายปี งบประมาณ ส่ งผลต่อความเสี ยงทีจะทําให้เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอทีจะจัดหาตามระเบียบได้
2. เจ้าของโครงการ ไม่เร่ งการดําเนินงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ นสุ ดการใช้งบประมาณ ทําให้การจัดซือจัดจ้างล่าช้า ส่ งผลต่อ
ความเสี ยงทีจะทําให้เกิดความผิดพลาด
3. การดําเนินการจัดซือจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิ ทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ทํางานได้ไม่ต่อเนีอง ต้องใช้เวลานานในการปฏิบตั ิงาน
ในระบบ e-GP ท าให้ไม่สามารถดําเนินการจัดซือจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทนั ตามกําหนดเวลา ส่ งผลให้เกิดความล่าช้า
4. ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุ มีภาระงานเพิมมากขึน ขาดบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีจัดซือจัดจ้าง ทําให้การดําเนินงานไม่ทนั ตามเวลาทีกําหนด

ข้ อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื อจัดจ้ างหรื อการจัดหาพัสดุ
1. จัดทําแผนการจัดซือจัดจ้าง เพือให้สามารถตรวจสอบ เร่ งรัด กํากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว
เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนด
2. จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานและปฏิทินการทํางาน แจ้งให้ทุกกลุ่มทราบเพือใช้ถือเป็ นแนวร่ วมกันอีกทังเพือใช้สาํ หรับเป็ นการกํากับติดตาม
และเร่ งรัดการด าเนินการ
3. กรมบัญชีกลางทําระบบ e-GP ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
4. จัดกรอบอัตรากําลัง บรรจุแต่งตังบุคลากร ให้ปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการพัสดุเพียงพอ เสริ มสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
เพือให้มีผเู ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานพัสดุมากขึน

