
 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ไดจัดทำรายกงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ 2564 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดใหสวนราชการไดนำผลการ

วิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐ ที่ตอง

แสดงออกถึงความโปรงใส ตรวจสอบได ในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุมคา

สมประโยชนภาครัฐ ในปงบประมาณ 2563 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชรไดดำเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 

งบลงทุน คาครุภัณฑ เฉพาะที่ดินและสิ่งกอสราง ตามงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหาร

สวนตำบลบานเพชรทั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564 และใชจายเงินสะสมที่มาดำเนินการ

เบิกจายไปปงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  ตารางที ่ 1.1 สรุปผลการจัดซื ้อ-จัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที ่ดินและ

สิ่งกอสราง) วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง รายการ

โครงการ 
(จำนวน) 

รอยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

รอยละของ
งบประมาณ 

ท้ังหมด 

งบประมาณ 
ท่ีใชไป 

รอยละของ
งบประมาณ 

ท่ีใชไป 

คงเหลือ รอยละ งปม.
ท่ีประหยัดได 

วิธีเฉพาะเจาะจง 24 100 7,248,500 100 6,841,605 94.39 406,895 5.61 
วิธีคัดเลือก - - - - - - - - 
วิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป (e-bidding) 

- - - - - - - - 

รวม 24 100 7,248,500 100 6,841,605 94.39 406,895 5.61 

 

  จากขอมูล ตารางท่ี 1.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ได

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง มีโครงการท่ีดำเนินการภายใตงบลงทุน จำนวน 24 โครงการ งบประมาณรวมท้ังหมด

7,248,500 บาท วิธีการจัดซื้อ-จัดจาง วงเงินสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 24 โครงการ เปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 7,248,500 บาท  ใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 6,841,605 บาท คิดเปนรอยละ 94.39 

และประหยัดงบประมาณได 406,895 บาท คิดเปนรอยละ 5.61  

  2. การวิเคราะหความเส่ียง 

  ประเด็นการจัดซ้ือ - จัดจางท่ีเรงดวน การชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาด

ในการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจาง และยังสงผลกระทบตอเปาหมายของกิจกรรมในแตละโครงการที่ไดกำหนด

ไวในขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจางที่ไมทันตอความตองการ

ของหนวยงานผูขอซ้ือ – ขอจาง 

 

 

  3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด 

  การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑที่ไมมีในทองตลาดหรืออาจตั้งไวสูงจนไมสามารถหา

ครุภัณฑไดจึงเกิดปญหาไมสามารถจัดซ้ือ-จัดจางตามท่ีตองการได 
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  - การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพตองใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและ

คิดราคาจากผูคาท่ีไมมีในพ้ืนท่ี 

  - เจาหนาท่ีบางสวนยังไมเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการดำเนินการจัดซ้ือ – 

จัดจางท่ีถูกตองครบถวนตามระเบียบฯ ซ่ึงสงผลกระทบตอการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเปนไปตามแผน 

  - การตั้งงบประมาณโอนตั้งรายการใหมในไตรมาส 4 อาจจะทำใหดำเนินการจัดซอจัดจางไม

ทัน และตองกันเงินหรืองบประมาณนั้นตกไป 

  4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

  ตารางท่ี 4.1 สรุปผลงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีประหยัดได งบลงทุน 

ในหมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

งบประมาณเพ่ือการลงทุนท่ีไดรับท้ังส้ิน (หนวย : บาท) 
งบประมาณ งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีประหยัดได 
7,248,500 6,841,605 406,895 
รอยละ 100 รอยละ 94.39 รอยละ 5.61 

  จากขอมูลตารางท่ี 4.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ได

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางมีโครงการท่ีดำเนินการภายใตงบลงทุน จำนวน 29 โครงการ พบวา สามารถประหยัด

งบประมาณท่ีไดเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 406,895 คิดเปนรอยละ 5.61 

  5. เสนอแนะหรอืแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

  จากการวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางเบื้องตนดังนี้ 

  1. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บขอมูลจัดประวัติการจัดซ้ือจัดจางในแตละครั้งเพ่ือใชเปน

ฐานขอมูลสำหรับราคากลาง เพ่ือใชเปนฐานในการเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอราคาไว โดยให

มีขอมูลจัดเก็บอยางนอย 2 ปงบประมาณ 

  2. พัฒนาระบบการรายงานผลขอมูลการใชงบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ี

สามารถเปดเผยขอมูล ตรวจสอบได ใหความเปนธรรมกับผูเสนองานเสนอราคา 

  3. พัฒนาเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหเขารับการอบรมและศึกษาระเบียบเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานใหถูกตองครบและทันตอเวลาและลดความผิดพลาด และเปนไปตามแผนงาน

การจัดหาพัสดุประจำป  

  4. หากไมมีความจำเปนเรงดวนไมควรโอนตั้งจายกรายการใหมในไตรมาสุดทาย อาจจะ

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางไมทัน ซ่ึงจะสงผลใหมีการกันเงินไวเบิกจายในปถัดปหรืออาจจะทำใหงบประมาณตก

ไป 

  5. จากขอมูลในการจัดซื้อจัดจางจะเห็นไดวาเปนการแขงขันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุก

โครงการเนื่องจากวงเงินจัดซื้อ-จัดจางไมเกินวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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  6. รายงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางแบบแสดงรายละเอียด 

    6.1 รอยละ ของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ตารางท่ี 6.1 รอยละของจำนวน

กิจกรรมจำแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจางท่ีดำเนินการแลวเสร็จประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซ้ือ – จัดจาง กิจกรรม (รายการ) ดำเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดำเนินการ 
เฉพาะเจาะจง 24 24 - 

คัดเลือก - - - 
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

(e-bidding) 
- - - 

รวมท้ังส้ิน 24 24 - 
 

  จากขอมูลตารางที่ 6.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชรได

ดำเนินการจัดซื้อจัดจางภายใตงบลงทุน จำนวน 24 โครงการ พบวา  สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดทัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจำนวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

    6.2 รอยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

  



ลำดับ โครงการ งบประมาณ แหลงเงิน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี e-bidding รวมเงิน งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

รอยละ 

1 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูท่ี 19 

90,000 งบประมาณ 89,500 - - 89,500 500 0.55 

2 โครงการกอสรางโรงจอดรถพรอมเทพ้ืนลาน
คอนกรีตบริเวณหนากองชาง อบต.บานเพชร 

250,000 งบประมาณ 236,000 - - 236,000 14,000 5.60 

3 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานโนน
ทองหลาง หมูท่ี 13 

318,000 งบประมาณ 256,500 - - 256,500 61,500 19.34 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร ชั้น 2 อบต.บานเพชร 251,000 งบประมาณ 227,700 - - 227,700 23,300 9.28 
5 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางภายใน

อาคารโดมพรอมระบบควบคุมชุดโดม 
364,000 งบประมาณ 278,000 - - 278,000 86,000 23.63 

6 โครงการซอมแซมลงหินคลุก สายหนองอีนุน 
หมูท่ี 1 

232,000 งบประมาณ 231,000 - - 231,000 1,000 0.43 

7 โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอยสวางทุง 
(ระยะท่ี 3) หมูท่ี 11 

189,000 งบประมาณ 188,000 - - 188,000 1,000 0.53 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคุมสวัสดิ์ หมู
ท่ี 23 

161,800 งบประมาณ  161,๐00 - - 161,000 800 0.49 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยดำเนินสะดวก 
(ชวงท่ี 2) หมูท่ี 8 

234,000 งบประมาณ 232,000 - - 232,000 2,000 0.85 

10 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเลียบวัดเพชรวิ
ศยาราม (ชวงท่ี 4) หมูท่ี 2 

216,000 งบประมาณ 214,000 - - 214,000 2,000 0.93 

11 โครงการกอสรางถนน คสล.สายคลองนาตาดี 
ชวงสิ้นสุด ถนนคอนกรีตถึงสะพาน หมูท่ี 21 

230,000 งบประมาณ 227,000 - - 227,000 3,000 1.30 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน 
ซอยนวลก่ิง หมูท่ี 18 

94,000 งบประมาณ 94,000 - - 90,000 4,000 4.26 



 
 

ลำดับ 

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

 
 

แหลงเงิน 

 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 

วิธีคัดเลือก 

 
 

วิธี e-bidding 

 
 

รวมเงิน 

 
 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

 
 

รอยละ 

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ำจากบานนาง
ประทวนถึงบานนางรอง หมูท่ี12 

384,000 งบประมาณ 376,000 - - 376,000 8,000 2.08 

15 โครงการขยายผวิถนนคอนกรีต จากถนนคำปง
ดานขุนทด-บานนางอวยพร หมูท่ี 3 

234,000 งบประมาณ 232,500 - - 232,500 1,500 0.64 

16 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายพลอง
พัฒนาดอนทะยิง-หนองขนาก หมูท่ี 9 

367,000 งบประมาณ 366,000 - - 366,000 1,000 0.27 

17 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.พรอมบอพัก
ดานทิศเหนือ (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 7 

267,000 งบประมาณ 266,000 - - 266,000 1,000 0.37 

18 โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบานแมโฮมถึง
บานพอปริญญา 

65,000 งบประมาณ 61,500 - - 61,500 3,500 5.38 

19 โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกจากปาชาถึง
เหมืองนาโคก หมูท่ี 15 

166,000 งบประมาณ 166,000 - - 166,000 - 100 

20 โครงการซอมแซมและลงหินคลุก ซอยสุข
สมบูรณ หมูท่ี 22 

145,000 งบประมาณ 144,000 - - 144,000 1,000 0.69 

21 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังสายทาวัด – 
สายคุงโบสถ หมูท่ี 16 

264,000 งบประมาณ  264,000 - - 264,000 - 100 

22 โครงการเสริมหินคลุกฝงคลองทดหนองมนถึง
ถนนเพชรสำโรง หมูท่ี 12 

264,000 งบประมาณ 263,500 - - 263,500 500 0.19 

23 โครงการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีตำบลบานเพชร
ท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองโพ 
หมูท่ี 

210,000 เงินสะสม 153,000 - - 153,000 57,000 27.14 



 

 

  

24 โครงการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีตำบลบานเพชร
ท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองสังข 
หมูท่ี 14 

476,000 เงินสะสม 461,000 - - 461,000 15,000 3.15 

25 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร
โดมอเนกประสงค อบต.บานเพชร 

408,000 เงินสะสม 407,000 - - 407,000 1,000 0.25 

          



ปญหา อุปสรรค ของการจัดซ้ือจัดจาง 

 

1. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามสัญญา เนื่องจากดำเนินการในชวงเวลาท่ีไดรับผลกระทบจากกรณีโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(Covid-19) 

2. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บางขอสื่อความหมายท่ีมีความซับซอน ตองใชการตีความ สงผลใหการ

ทำงานดานการจัดซ้ือจัดจาง เกิดความลาชา เนื่องจากตองใชเวลาในการหารือกับกรมบัญชีกลาง หรือ

ฝายกฎหมายของหนวยงาน  เพ่ือซักซอมความเขาใจท่ีถูกตองและปองกันความเสี่ยงอันอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอไป 

3. การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบเครือจายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็คทรอนิกส(e-GP) ไมสามารถเชื่อมตอเขาระบบได เนื่องจากระบบขัดของและมีการปด

ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็คทรอนิกส(e-GP) เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมทำใหเกิดความ

ลาชาในการปฏิบัติงาน 

4. การปฏิบัติงานเกิดความลาชา เนื่องจากการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละกองไมดำเนินงานตามแผนท่ี

วางไว 

 

ขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง 

 

1. คณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของงาน  ควรมีการกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาผูชนะการยื่น

ขอเสนอ ในกรณีใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน  และเบงขอเสนอดานเทคนิคเปนเกณฑยอยให

กำหนดเกณฑในการพิจารณาการใหคะแนนของแตละเกณฑยอยใหชัดเจนเพ่ือใหผูยื่นขอเสนอทราบ

ตั้งแตตน 

2. คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจาง ควรศึกษาขอมูลและปฏิบัติ

หนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามระเบียบท่ี

กำหนด 

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรบริหารสัญญาท่ีไดรับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(Covid-19)โดยถือปฏิบัติใหเปนไปตาม

แนวทางปฏิบัติและหนังสือเวียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


