
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ท่ีก าหนดให้ ส่วนราชการวิ เคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการ               
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังนี้เพื่อการ
วิเคราะห์ความเส่ียงในการทุจริตคอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ.2565 

        1.1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2564 (โครงการ) 

ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 107 98.17 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

2 1.83 

วิธีคัดเลือก - - 

รวม 109 100.00 
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        ตารางท่ี 1 แสดงวิธีการ จ านวนเงิน และวงเงินส าหรับการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ รายการ วิธีการจัดหาพัสดุ จ านวนครั้ง จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

1 ค่าวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง 12 1,257,259.88 9.07 

  (e-bidding) - -  

2 ค่าครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 8 396,940.00 2.86 

  (e-bidding) - - - 

วิธีคัดเลือก - - - 

3 ค่าใช้สอย วิธีเฉพาะเจาะจง 78 3,323,751.17 23.97 

  (e-bidding) - -  

4 ค่าสิ่งก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 9 2,169,800.00 15.65 

  (e-bidding) 2 6,719,000.00 48.45 

      

รวม 109 13,866,751.05 100.00 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย มี 2 วิธีคือ วิธีเฉพาะเจาะจง    
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย ปี 2565 
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ร้อยละค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบีย้ 
ปี 2565

ค่าวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง ค่าครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ค่าใช้สอย วิธีเฉพาะเจาะจง

ส่ิงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ส่ิงก่อสร้าง  (e-bidding)
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        ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนเงินตามแผนกับการเบิกจ่ายจริง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
ประจ าปี 2565 

ล าดับ รายการ จ านวนเงินตามแผน(บาท) เบิก-จ่ายจริง(บาท) ส่วนต่าง(บาท) 

1 ค่าวัสดุ 1,783,400.00 1,257,259.88 526,140.12 

2 ค่าครุภัณฑ์ 506,200.00 396,940.00 109,260.00 

3 ค่าใช้สอย 4,631,000.00 3,323,751.17 1,307,248.83 

4 ส่ิงก่อสร้าง 9,946,000.00 8,888,800.00 1,057,200.00 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,866,600.00 13,866,751.05 2,999,848.95 

 จากตารางท่ี 2 วิเคราะห์ได้ว่าการเบิก-จ่าย งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ในภาพรวมจ านวนเงินตามแผน 16,866,600.00 บาท เบิก-จ่าย จริง 13,866,751.05 บาท   
และส่วนต่าง 2,999,848.95 บาท  

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนเงินตามแผนกับการเบิกจ่ายจริง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย  

ประจ าปี 2565 
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เปรียบเทียบจ านวนเงินตามแผนกับการเบิกจ่ายจริง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
ประจ าปี 2565

จ านวนเงินตามแผน(บาท) เบิก-จา่ยจริง(บาท)
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 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย พบว่า มีปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีประกาศเผยแพร่ไว้  

   2. ปัญหาจากการขาดบุคลากร ในการด าเนินการจัดท าราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐ E-GP คณะกรรมการต้องค านวณราคากลางในระบบ แต่ในหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ขาดบุคลการ ท่ีมี

หน้าท่ีด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว จึงท าให้การด าเนินการจัดหาพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

   3. ปัญหาจากผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุยังไม่เข้าใจในกระบวนการ หน้าท่ีของผู้ท่ี 

ได้รับการแต่งต้ัง และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560     

   4. การสืบราคากลางและคุณลักษณะใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอสืบราคาจากหลายแหล่ง

ท่ี และต้องน ามาพิจารณาอีกครั้ง 

   5. ความต้องการใช้งานของวัสดุ และครุภัณฑ์บางรายการไม่เป็นไปตามแผน  

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 

   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นแนวทางการด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯได้ถูกต้อง  จึงขอเสนอแนวคิด

เพื่อพิจารณาและด าเนินการ  ดังนี้ 

   1. ก าหนดให้หน่วยงานท่ีต้องการใช้พัสดุเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาให้พร้อมกับข้ันตอนการ

เขียนรายงานความต้องการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการด าเนินการตามข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง  

   2. มีกระบวนการติดตามและเร่งรัดผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อทางราชการ 
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  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรวม 109 โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินการในปี 2565 ท้ังส้ิน 

16,866,600.00 บาท เบิกจ่ายจริง 13,866,751.05 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 2,999,848.95 บาท    

คิดเป็นร้อยละท่ีประหยัดได้ 17.79 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

เพื่อโปรดทราบ 

  
                (นางปรานี ขัตรมงคลชัย) 
              เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
- ทราบ           - ทราบ 
- ตรวจสอบถูกต้อง         - ตรวจสอบถูกต้อง 
 
(นางนันทิพา พันแพง)                    (นางนันทิพา พันแพง) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                              ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการกองคลัง 

- ทราบ        
- ตรวจสอบถูกต้อง      

 (นายพุฒินาท  พันแพง)  
                                   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน   
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย    

- ทราบ 
- ตรวจสอบถูกต้อง 
 

 (นายสมจิตร  ดีป้อง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
 
 
 


