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คำนำ 
  องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อแสดงใหเห็นวาในรอบปที่ผานมา วาองคการบริหารสวนตำบลบานเพชรมีการ
จัดซ้ือจัดจางจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจางเปนอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสใน การ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity  and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดสวนราชการมีการ
วิเคราะหผลกานจัดซื้อจจัดจางในรอบปที่ผานมา และนำผลวิเคราะหไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง ในงบประมาณ 
2566 ตอไป 
  โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ฉบับนี้ประกอบดวย  งบประมาณภาพรวมของหนวยงาน  
โดยจำแนกเปนรยหมวดซึ่งเปนผลการวิเคราะหเชิงประมาณ  สัดสวนของการจัดซื้อจัดจางแตละประเภท เปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ตั ้งไว  การวิเคราะหความเสี่ยง  การวิเคราะหปญหาอุปสรรค ขอจำกัดในการจัดซื้อจัดจาง การ
ประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภายของการจัดหาพัสดุ  ขององคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  ในป
งบประมาณ  พ.ศ.2565 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงาน ผูที่สนใจและขอขอบคุณผูมี
สวนรวมในการดำเนินการ 
 
 
        องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร 
                   ธันวาคม  2564 
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2565 
องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร 

 
         กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป
งบประมาณ 2565 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrityand Transparency Assessmen:ATI) ท่ีกำหนดใหสวนราชการไดนำผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐ  ที่ตองแสดงออกถึงความโปรงใส  ตรวจสอบได  
ในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุมคาสมประโยชนภาครัฐ  ในปงบประมาณ 2565 
องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ไดดำเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง งบลงทุน คาครุภัณฑ เฉพาะท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ตาม
งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจาง 
ตารางที่ 1.1  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ที่ดินและสิ่งกอสราง) วันที่ 1 
ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง รายการ
โครงการ
(จำนวน) 

รอยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณที่
ไดรับ 

รอยละ
ของ

งบประ
มาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณที่
ใชไป 

รอยละของ
งบประมาณ

ที่ใชไป 

คงเหลือ รอยละ  
งปม.ที่

ประหยดัได 

วิธีเฉพาะเจาะจง 23 95.83 5,450,700 95.83 5,163,600 94.73 287,100 5.27 
วิธีคัดเลือก - - - - - - - - 
ว ิธ ีประกาศเช ิญชวน
ทั่วไป(e-bidding) 

1 4.17 580,000 4.17 469,000 80.86 111,000 23.13 

รวม 24 100 6,030,700 100 5,632,600  398,100  

  
                จากขอมูล ตารางที่ 1.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ไดดำเนินการ
จัดซื้อจัดจาง มีโครงการที่ดำเนินการภายใตงบลงทุน จำนวน  24 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 6,030,700  บาท 
โดยมีวิธีการจัดซื ้อ-จัดจาง วงเงินสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  23 โครงการ  เปนเงินงบประมาณจำนวน   
5,450,700  บาท ใชงบประมาณไปทั้งสิ ้น จำนวน  5,163,600  บาท คิดเปนรอยละ94.73% และประหยัด
งบประมาณได เปนเงิน  287,100  บาท คิดเปนรอยละ  5.27% และวิธีการคัดเลือก จำนวน  1 โครงการ ซ่ึงกอนท่ี
จะดำเนินการใชวิธีคัดเลือกนั้น ไดดำเนินการจัดหาโดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding)แลวแตไมไดผล จึงใชวิธี
คัดเลือก มีงบประมาณตั้งไว จำนวน  580,000 บาท  ใชงบประมาณไปทั้งสิ้นจำนวน  469,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 80.86 และประหยัดงบประมาณได  111,000 บาท คิดเปนรอยละ23.13  
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงงบประมาณท่ีประหยัดไดจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 
        วิธีประกาศเชิญชวน(e-bidding) 
             469,000   บาท 
         4.17% 
 

   วิธีเฉพาะเจาะจง 
             5,163,600 บาท 

                                    95.83% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณท่ีประหยดัได้



2. การวิเคราะหความเส่ียง 
1. ไมมีการกำหนดนโยบาบเพ่ือใหยึดถือและปฏิบัติท่ีชัดเจน ทำใหบุคลากรไมมีแนวทางในการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงค จึงเห็นควรใหมีการกำหนดแนวทางใหชัดเจน 
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบอยครั้งทำใหเกิดดความสับสนตอ

การปฏิบัติงาน ตองใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางตอเนื่อง 
3. การจัดซื้อจัดจาง ที่เรงดวน กระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดในการดำเนินการ

จัดซ้ือ-จัดจาง และยังสงผลกระทบตอเปาหมายของกิจกรรมในแตละโครงการท่ีไดกำหนดไวในข้ันตอน
การจัดทำแผนโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื ้อ-จัดจาง ที ่ไมทันตอความตองการของ
หนวยงานผูขอซ้ือ-ขอจาง 
 

            3.การวิเคราะความเส่ียง 
 1. การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพตองใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและ คิด ราคา
จากผูคาท่ีไมมีในพ้ืนท่ี 

        2.  เจาหนาที่บางสวนยังไมเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจางท่ี
ถูกตองครบถวนตามระเบียบฯ ซ่ึงสงผลกระทบตอการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเปนไปตามแผน 
         3. การตั้งงบประมาณโอนมาตั้งรายการใหมในไตรมาส 4  เปนการเพิ่มรายการใหมจากแผนการจัดซ้ือ
จัดจางเดิม  อาจจะทำใหดำเนินการจัดซื้อ -จัดจางไมทันภายในปงบประมาณ และตองมีการกันเงินหรือ
งบประมาณนั้นอาจตกไป 

  4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ตารางที่ 4.1 สรุปผลงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีประหยัดได งบลงทุนในหมวดที่ดินและ
สิ่งกอสราง (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) 

งบประมาณเพ่ือการลงทุนท่ีไดรับท้ังส้ิน(หนวย:บาท) 

งบประมาณ งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีประหยัดได 

6,030,700 5,632,600 398,100 

รอยละ 100 รอยละ 93.40 รอยละ 6.60% 

จากขอมูลตารางท่ี 4.1 ปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร ไดดำเนินการจัดซ้ือจัด
จางมีโครงการท่ีดำเนินการภายใตงบลงทุน จำนวน 24 โครงการ พบวา สามารถประหยัดงบประมาณท่ีไดเปน
จำนวนเงินท้ังสิ้น จำนวน  398,100 บาท คิดเปนรอยละ  6.60% 

5.เสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
จากการวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางเบื้องตนดังนี้ 

1. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บขอมูลจัดทำประวัติการจัดซ้ือจัดจางในแตละครั้งเพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลสำหรับราคากลาง  เพ่ือใชเปนฐานในการเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอ
ราคาไว โดยใหมีขอมูลจัดเก็บอยางนอย 2 ปงบประมาณ 



2. พัฒนาระบบการรายงานผลขอมูลการใชงบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีสามารถ
เปดเผยขอมูล ตรวจสอบได  ใหความเปนธรรมกับผูเสนองานเสนอราคา 

3. พัฒนาเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหเขารับการอบรมและศึกษาระเบียบเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานใหถูกตองครบและทันตอเวลาและลดความผิดพลาด  และเปนไปตาม
แผนงานการจัดหาพัสดุประจำป 

4. หากไมมีความจำเปนเรงดวนไมควรโอนตั้งจายรายการใหมในไตรมาสสุดทาย อาจจะดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจางไมทัน  ซ่ึงจะสงผลใหมีการกันเงินไวเบิกจายในปถัดไปหรืออาจจะทำใหงบประมาณตก
ไป 

5. จากขอมูลในการจัดซื้อจัดจางจะเห็นไดวาเปนการแขงขันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปนสวนมาก
เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อ-จัดจางไมเกินวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ จัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และอีกโครงการเปนจัดหาโดยวิธีวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป(e-bidding) 

            6.รายงานวิเคราะหผลกานจัดซ้ือจัดจางแบบแสดรายละเอียด 

                    6.1  รอยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ตาราง  6.1 รอยละของจำนวนกิจกรรม
จำแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจางท่ีดำเนินการแลวเสร็จประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

วิธีการจัดซ้ือ-จดัจาง กิจกรรม ดำเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดำเนินการ 

เฉพาะเจาะจง 23 23 - 

คัดเลือก - - - 

ประกาศเชิญชวนทั ่วไป
(e-bidding) 

1 1 - 

 

 จากขอมูลตารางที่ 6.1 ปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  ไดดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจางภายใตงบลงทุน จำนวน  24  โครงการ พบวาสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไดครบท้ังหมดและแลวเสร็จจำนวน  24  โครงการ คิดเปนรอยละ 100  

 

ปญหา อุปสรรค ของการจัดซ้ือจัดจาง 

1. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บางขอสื่อความหมายที่มีความซับซอน ตองใชการตีความ สงผลใหการทำงาน
ดานการจัดซื้อจัดจาง เกิดความลาชา  เนื่องจากตองใชเวลาในการหารือกับกรมบัญชีกลาง หรือฝายกฎมาย
ของหนวยงาน เพ่ือซักซอมความเขาใจท่ีถูกตองและปองกันความเสี่ยงอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอไป 

2. การปฏิบัติงานเกิดความลาชา เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตละกองไมดำเนินการตามแผนงานที่วาง
ไว และมีการโอนงบประมาณรายจายขามหมวดในชวงปลายปงบประมาณ 

3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา
ตามหนังสือสั่งการในแตละรอบป สงผลใหการทำงานมีความยุงยาก ซับซอน หลายข้ันตอน ขาดความคลองตัว 
ไมมีความยึดหยุนและไมสามารถลัดข้ันตอนหรือแกไขปญหาไดในกรณีเรงดวน 



4. การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็คทรอนิกส(e-GP)ไมสามรถเชื่อมตอเขาระบบได  เนื่องจากระบบขัดของและมีการปดปรับปรุงระบบทำ
ใหเกิดความลาชาในการทำงานในบางชวง บางตอนไป สงผลใหการทำงานลาชาและขาดชวงในการปฏิบัติงาน 
 

ขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง 
1. คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจาง ควรศึกษาขอมูลและปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด 
2. จัดอบรมหรือสงเจาหนาท่ีใหไดรับความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางฯ การจัดทำรายละเอียด

คุณลักษณะของพัสดุและขอบเขตของงาน(TOR) เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการ อยางสม่ำเสมอโดยขอความรวมมือทุกสายงานใหความสำคัญใน
การเขารวมการอบรม 

3. ประชุมปรึกษา หารือ รวมท้ังขอความรวมมือใหทุกสายงานดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนงานประจำปท่ี
ไดกำหนดไว  รวมท้ังติดตามใหมีการดำเนินการตามแผนงานดังกลาวอยางใกลชิดเพ่ือเปนการเรงรัดงานให
สำเร็จลุลวงตามแผนท่ีกำหนดไว 

4. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการจัดซ้ือจัด
จางเพ่ือเปนแนวทางใหแตละสายงานไดศึกษาและดำเนินการไดอยางถูกตอง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ แหลงเงิน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก ว ิ ธ ี  e-

bidding 
รวมเงิน งบประมาณ

ที ่ประหยัด
ได 

รอยละ 

1. โครงการกอสรางรั้วดานหลัง สำนักงาน  อบต. 580,000 งบประมาณ - - 469,000 469,000 111,000 19.13 

2. โครงการกอสรางลานเอนกประสงคพรอมกำแพงกันดิน หมู
13 

309,700 งบประมาณ 309,300 - - 309,300 400 0.13 

3. ซอมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 15-หมู 6 255,000 งบประมาณ 150,300 - - 150,300 104,700 41.06 

4. ซอมแซมถนนสายปาชาเกาโดยวิธีลงหินคลุก หมู 18 398,000 งบประมาณ 397,000 - - 397,000 1,000 0.25 

5. วางทอระบายน้ำพรอมบอพักซอยสาลเจา หมู 5 290,000 งบประมาณ 228,500 - - 228,500 61,500 21.21 

6. กอสรางถนน คสล.จากบานนางยุพาพรถึงบานนางสายสมร 
หมู 23 

233,000 งบประมาณ 232,000 - - 232,000 1,000 0.43 

7. กอสรางถนน คสล.จากบานนายหมั่นถึงประปา หมู 6 235,000 งบประมาณ 234,000 - - 234,000 1,000 0.43 

8. กอสรางถนน คสล.ซอยพอขุนทด หมู 4 225,000 งบประมาณ 224,000 - - 224,000 1,000 0.44 

9. กอสรางถนน คสล.ซอยหลังสำนักงานขนสง(ชวงท่ี4)หมู 10 235,000 งบประมาณ 234,000 - - 234,000 1,000 0.43 

10. กอสรางถนน คสล.ทางเชื่อมทางแยกสายเพชรสำโรง-โนน
ทองหลาง (จำนวน 3 จุด)หมู 12 

280,000 งบประมาณ 267,800 - - 267,800 12,200 4.36 

11 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน ซอยบาน น.ส.บัวผัน หมู 
11 

100,000 งบประมาณ 92,200 - - 92,200 7,800 7.80 

12 กอสรางถนน คสล.สายคลองเสือบอง(ชวงท่ี 3)หมู 1 240,000 งบประมาณ 239,000 - - 239,000 1,000 0.42 

13 กอสรางถนน คสล จากบานนางมะถึงถนนบานนายทิมดาน
ขุนทด หมู 3 

60,000 งบประมาณ 47,000 - - 47,000 13,000 21.67 

14 กอสรางถนน คสล.จากบานนายประยูร ถึงบานนายศุภกฤษ 
หมู 2 

115,000 งบประมาณ 114,000 - - 114,000 1,000 0.87 

          



15 ซอมแซมถนนสายบานดอนทะยิงถึง อบต.บานเพชร โดยวิธี
ลงหินคลุก หมู 9 

200,000 งบประมาณ 146,000 - - 146,000 54,000 27 

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายแยกเพชรสำโรง-ทดคลองบัว โดย
วิธีลงหินคลุก หมู17 

195,000 งบประมาณ 194,000 - - 194,000 1,000 1,000 

17 ลงหินคลุกจากทาวัด-นานางตุย ประทุมวงษ หมู 16 235,000 งบประมาณ 234,000 - - 234,000 1,000 0.43 

18 วางทอระบายน้ำพรอมบอพักจากบานตาบายถึงตาเพิม่(ชวง
ท่ี1) หมู 18 

285,000 งบประมาณ 279,500 - - 279,500 5,500 1.93 

19 วางทอระบายน้ำพรอมบอพักจากบานนายกิตเวช บินขุนทด 
ถึงบานนางทองติ๋ม ถาลชี หมู 20 

345,000 งบประมาณ 344,000 - - 344,000 1,000 0.19 

20 วางทอระบายน้ำพรอมบอพักจากบานนายอั๋น ทานประสิทธ์ิ 
ถึงบานนายมาก ปูนขุนทด หมู 9 

170,000 งบประมาณ 162,000 - - 162,000 8,000 4.71 

21 วางทอระบายน้ำพรอมบอพักดานทิศเหนือ(ชวง4) หมู 7 340,000 งบประมาณ 335,000 - - 335,000 5,000 1.47 

22 วางทอระบายน้ำพรอมบอพักฯ หมู 19 370,000 งบประมาณ 366,000 - - 366,000 4,000 1.08 

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายหนองปรือ-หนองมน โดยวิธีลงหิน
คลุก หมู 22 

235,000 งบประมาณ 234,500 - - 134,500 500 0.21 

24 ซอมแซมถนนสายหนองหอยกาบ โดยวิธีลงหินคลุก หมู 8 100,000 งบประมาณ 99,500 - - 99,500 500 0.50 



 


