
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
**************************** 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2560 จากข้อมูลการจัดซื้อจั ดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยส่วนงาน
พัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่ นและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ไดร้ับอนุมัติเงินงบประมาณ  งบลงทุน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิ จ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 เป็นจ านวน เงินทั้งสิ้น  6,069,750 บาท รวมเป็นจ านวนโครงการทั้งสิ้น          
10 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด 
 1.1ร้อยละของจ านวนโครงการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบป ระมาณ พ .ศ. 2560  
จ าแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการได้รับอนุมัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ร้อยละ 
 

1. ตกลงราคา 8 โครงการ 8 โครงการ - 80 

2. สอบราคา 1 โครงการ 1 โครงการ - 10 
3. ประกวดราคา     

4. วิธีพิเศษ     

5. วิธีกรณีพิเศษ     

6.วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ 1 โครงการ - 10 

รวม 10 โครงการ 10 โครงการ - 100 

  
จากข้อมูลตาราง 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุน จ านวน 10 โครงการ โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา 
จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จ านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
10 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นรอยละ 10 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทุกรายการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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1.2. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ งบประมาณทีใ่ช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ร้อยละ 

1. ตกลงราคา 1,514,750 บาท 1,451,000 บาท 63,750 บาท 4.20 
2. สอบราคา 1,615,000 บาท 1,610,000 บาท 5,000 บาท 0.31 
3. ประกวดราคา -    
4. วิธีพิเศษ -    
5. วิธีกรณีพิเศษ -    
6.วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2,940,000 บาท 2,845,000 บาท 95,000 บาท 3.23 

รวม 6,069,750 บาท 5,906,000 บาท 163,750 บาท 2.69 

จากข้อมูลตาราง 1.2 ปีงบประมาณ พ .ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุน จ านวน 10 โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจ านวนเงิน  5,906,000 บาท แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยตกลงราคา 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,451,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.20 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จ านวนเงินทั้งสิ้น 
1,610,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e- Auction เป็นเงินทั้งสิ้น 2,485,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.23 และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดงบประมาณมากที่สุดในปีงบประมาณ พ .ศ.2560 คือ การจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ซึ่งประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 4.20 ส่วนเงินงบประมาณที่คงเหลือและไม่ได้ใ ช้นั้น
เป็นรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกคงเหลือมาจา กการเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ซึ่งส่งผลให้
สามารถประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 2.69  
 
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก มีดังต่อไปนี้ 
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่ง กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินกาจัดซื้อ 

จัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้ก า หนดไว้ในขั้นตอนการจัดท า
แผนงานโครงการอันเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 

 
3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้มีดังต่อไปนี้ 

1. บ้างครั้งการด าเนินการโดยวิธีอ่ืน ๆ แล้วไม่ได้ผลดี เช่น ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ท าให้ต้องใช้ระยะเวลา
ที่ยาวนานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา และคิดราคา 
3. เจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง ยังไม่เข้าใจถึงระเบียบและเอกสารเพื่อประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 



-3- 
 
3. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 1. จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซื้อ /จ้างในแต่ละครั้ง เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลส าหรั บราคากลาง 
เพ่ือใช้เป็ นฐานในการเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้ โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย 2 
ปีงบประมาณ 
 2. ประสานงาน และอธิบายถึงรายการเอกสารส าหรับหน่วยงานขอซื้อ /จ้างของโครงการจัดเตรียมให้
ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
                         งานพัสดุ กองคลัง 
                 อบต.ท่าเจ้าสนุก 
            
                    
                             
  



 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ล าดับ
ที ่

งาน/โครงการ/รายการ 
วิธีการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
 งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ  

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได ้

งานแล้วเสร็จภายในป ี2560 ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผู้รับการคัดเลือก 
แล้วเสร็จ  ไม่แล้วเสร็จ 

1 
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา ชนิด PVC ช้ัน8.5 
ขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 9 (รอบบึงสวนพริก) 

วิธีตกลงราคา 250,000 บาท 231,000 บาท / 
 

19,000 บาท 7.6 
นายสม  ศรีธูป  
  

2 โครงการก่อสร้างอาคาร ช้ันเดียว หมู่ท่ี 5 วิธีตกลงราคา 328,000 บาท 303,000 บาท / 
 

25,000 บาท 7.6 นายอดิศักดิ์ มานามไทย 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2,4 วิธีตกลงราคา 204,700 บาท 191,000 บาท / 
 

13,700 บาท 6.69 
  
นายอดิศักดิ์ มานามไทย  

4 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 วิธีตกลงราคา 33,400 บาท 30,000 บาท / 
 

3,400 บาท 10.17 
 
นายอดิศักดิ์ มานามไทย  

5 โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE 
วิธีตกลงราคา 

155,000 บาท 153,000 บาท / 
 

2,000 บาท 1.29 
บริษัท ซี.โอ.พีเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด  

6 
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว 
(ชนิดโพลีคาร์บอเนต) 

วิธีตกลงราคา 7,000 บาท 7,000 บาท / 
 

- 0 
 
นายอดิศักดิ์  มานามไทย   
  

7 
โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กันดินและติดตั้งราวสแตน
เลน กันตก ศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์ ม.6 

วิธีตกลงราคา 480,000 บาท 480,000 บาท  / 
 

- 0 
 
นายอดิศักดิ์  มานามไทย 
 

8 
โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศูนย์เด็กเล็ก 
วัดสฎางค์ และศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณ ี

วิธีตกลงราคา 56,650 บาท 56,000 บาท / 
 

650 บาท 1.15 
นายบุญสม  หงษ์วิจิตร 
  

9 
โครงการติดตั้งระบบเสียงไรส้ายภายในต าบลท่าเจ้า
สนุก จ านวน 1 ชุด ติดตั้งเครื่องรับชุดลูกข่าย จ านวน 
20 ชุด 

วิธีสอบราคา 1,615,000 บาท 1,610,000 บาท / 
 

5,000 บาท 0.31 บริษัท บุญชุม จ ากัด 

10 
โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 
บ้านกอกา 

E - Auction 2,940,000 บาท 2,845,000 บาท / 
 

95,000 บาท 3.23 
บริษัท ซี.โอ.พีเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด  

รวม 6,069,750  บาท 5,906,000 บาท 
  163,750 บาท 2.69   


