
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการ
ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพ่ือให้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไป ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

จ านวนครั้ง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา 
ประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

 
381 

(100%) 

 
378 

(99.21%) 

 
2 

(0.53%) 

 
1 

(0.06%) 

 
0 

(0%) 

 
3 

(0.79%) 
 
 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจ านวนทั้งสิ้น 
381 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 378 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.21 รองลงมา
คือ วิธีกรณีพิเศษ จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.79 และวิธีสอบราคา จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 0.53 โดย
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีการด าเนินการเพียง 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ไม่มีการการจัดซื้อจัดจ้าง
คือวิธีพิเศษ 
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แผนภมิูแสดงร้อยละของจ ำนวนครัง้จ ำแนกต ำมวิธีก ำรจัดซือ้ จัดจ้ำง 

แผนภมูิแสดงร้อยละของจ ำ นวนครัง้จ ำ 
แนกต ำมวิธีก ำรจดัซือ้ จดัจ ำ้ง 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา 
ประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

 
21,432,303.93 

(100%) 

 
15,212,884.69 

(70.98%) 

 
1,940,430.00 

(9.05%) 

 
2,940,000.00 

(13.72) 

 
0 

(0%) 

 
1,479,698.84 

(6.90%) 
 
 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายจ านวน 21,432,303.93 บาท พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา เป็นจ านวนเงิน
มากที่สุด คือ 15,212,884.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.98 รองลงมาคือ ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนเงิน 2,940,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.72 และวิธีสอบราคา เป็นจ านวนเงิน 
1,940,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.72 จะเห็นได้ว่างบประมาณท่ีใช้ในการตกลงราคานั้น   มากเป็นอันดับ
แรก ซึ่งสอดคล้องกับการจ าแนกตามจ านวนครั้งที่เป็นอันดับที่ 1 (ตารางที่ 1) ส่วนการจัดซื้อ โดยสอบราคานั้นมา
เป็นอันดับสอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจ าแนกตามจ านวนครั้ง ซึ่งมากเป็นอันดับสามเช่นกัน (ตารางที่ 1) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนครัง้จ ำแนกต ำมวิธีกำรจัดซือ้ 

แผนภมูิแสดงร้อยละของจ ำ นวนครัง้จ ำ แน
กต ำมวิธีก ำรจดัซือ้ 

คอลมัน์1 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ บางครั้งเกิดจากด าเนินการโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี เช่น ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา  

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาแต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนการด าเนินการ หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผน  
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องกระท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด

ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

- ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน  
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 
 - จัดท าแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัด

จ้างว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกบัคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายหรือไม 
 
 

   เกศสุดา  สุวรรณรัตน์ 
      (นางเกศสุดา  สุวรรณรัตน์) 
              เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 
 ความเห็นผู้อ านวยการกองคลัง 
……………………………………เพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………………………………………… 
 
          ววรรณี  พืชภูมิ 

(นางสาววรรณี  พืชภูมิ) 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
…………………………………ทราบ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 
(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 
 
 



 
 
 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 
 
 

งานพัสดแุละทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนครัง้จ ำแนกต ำมวิธีกำรจัดซือ้ 

แผนภมูิแสดงร้อยละของจ ำ นวนครัง้จ ำ แน
กต ำมวิธีก ำรจดัซือ้ 

คอลมัน์1 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองคลัง     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 

ที่   นศ   ๘๐๘๐2/      วันที ่          ตุลาคม   ๒๕59 

เร่ือง    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

๑. เรื่องเดิม   
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา

เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๒. ข้อเท็จจริง 
     งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้แล้ว 

3.  ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
     เห็นควรพิจารณาด าเนินการตามผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เพ่ือน ามาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเป็นแนวทาง หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  ต่อไป 

     เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
     

(นางเกศสุดา  สุวรรณรัตน์) 
               เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 

 ความเห็นผู้อ านวยการกองคลัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(นางสาววรรณี  พืชภูมิ) 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองคลัง     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 

ที่   นศ   ๘๐๘๐2/      วันที ่          ตุลาคม   ๒๕59 

เร่ือง    รายงานการปรับปรุงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

     ตามที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือให้การด าเนินการประจ าปีงบประมาณ  2560  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์  โดยน าผลวิเคราะห์  มาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อ-   
จัดจ้าง  ดังนี้ 

รายการปรับปรุง  การด าเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

ปัญหา – อุปสรรค์ 
แนวทางวิธีแก้ไขปัญหา/ 

วิธีการปรับปรุง 
สิ่งท่ีปรับปรุง 

1. ความพร้อมของพ้ืนที่
ก่อสร้าง/พ้ืนที่ติดตั้ง
ครุภัณฑ์ (ใบอุทิศท่ีดิน) 

- เตรียมความพร้อมของที่ดิน/
กรรมสิทธิ์   
- เตรียมความพร้อมสถานที่ติดตั้ง
ครุภัณฑ์ 

-  แจ้งกองช่างเตรียมความพร้อม
พ้ืนที่ก่อสร้าง  เช่น ใบอุทิศที่ดิน  
ประสานประชาคมในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
แบบแปลน  ราคากลาง  
งวดเงิน  งวดงาน 

- เตรียมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
แบบแปลน  ราคากลาง  งวดเงิน  
งวดงาน  ให้พร้อมก่อนการท า
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 

- แจ้งส านักปลัดฯ  กองคลัง  กอง
ช่าง  ก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
กรณีก่อสร้าง  หรือจัดจ้าง -  จัดซื้อ
ให้จัดเตรียมแบบแปลน  ราคากลาง  
งวดเงิน  งวดงาน  ให้พร้อม 

3.   การจัดซื้อ – จัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผน 
- การท าราคากลางล่าช้า 
- ไม่มีผู้เสนอราคา 

-ผู้บริหารติดตามก ากับ - เร่งรัดผู้เกี่ยวข้อง  ด าเนินการ 
1. แบ่งความรับผิดชอบให้มีความ
เหมาะสม  ประสานกองช่างเพ่ือขอ 
ข้อมูลราคากลาง 
2. ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนผูม้ี
อาชีพหลายช่องทางหลายช่องทาง
ทั้ง  เว็บไซต์,เอกสาร,สื่อวิทยุ 

4. ผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนดในสัญญา 

-บริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ - เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม
สัญญา  โดยการประชุมเร่งรัดแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล  เพื่อให้ประชาชนทราบ  ต่อไป   
     
 

(นางเกศสุดา  สุวรรณรัตน์) 
               เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
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 ความเห็นผู้อ านวยการกองคลัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

(นางสาววรรณี  พืชภูมิ) 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 


