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ณ  
จ้างท่ีได้ดําเนิ

ผลการด

จํานวนเงิน 

7,123,370.0
7,909,500.0

- 
20,124,700.0
35,157,570.0

ระหยัดงบประ
ดเป็นร้อยละ 7
และเกิดการแ
กเป็นจํานวนเ

 

11.47%

แผนภูมิร้อยละ
การจัดซื้อจัด

นินการในปีงบ

ดําเนินการจัดซ้ือ

จํานวนเงิ
จัด

00 6,62
00 7,36

00 16,84
00 30,83

ะมาณในภาพ
76.02% เน่ือ
แข่งขันด้านรา
เงิน  540,500

ะงบประมาณ 
ดจ้างในปีงบป

บประมาณ พ

อจัดจ้าง 

งินที่จัดซ้ือ
จ้าง 

28,080.00
69,000.00
- 
41,500.00
38,580.00

รวม มากท่ีสุด
งจากเป็นวิธีก
าคา  ทําให้ปร
0.- บาท คิดเป็

12.51%

ประมาณ พ.ศ.

.ศ. 2562 

ผลต่าง 

495,290.00
540,500.00

- 
3,283,200.00
4,318,990.00

ด คือวิธีประก
การที่มีการปร
ะหยัดงบประ
ป็นร้อยละ 12

. 2562

วิ
วิ
วิ

 
คิดเป็นร้อย
การประหย

 11.47%
 12.51%

- 
 76.02%
 100.00%

วดราคา 
ะกาศเชิญชวน
มาณของทาง

2.51%   

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา

ยละ
ยัด 

% 
% 

% 
% 

น

 

ง

า



-4- 

ตารางที่ 4  แสดงจาํนวนโครงการที่ดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ปีงบประมาณ จํานวนโครงการ ดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ งบประมาณ 
ปี 2560 3 3 0 
ปี 2561 22 22 0 
ปี 2562 56 46 10 
จ่ายขาด 2561 1 1 0 
จ่ายขาด 2562 5 5 0 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62 1 1 0 

รวม 88 78 10 
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จํานวนโครงการที่ดําเนินงานในปี งบประมาณ  2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จ่ายขาด 2561

จ่ายขาด 2562

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62
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การวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด 

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด 

- การดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องกระทําเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี ่ยงเกิด
ข้อผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
- การกําหนดคุณลักษณะ  ร่างขอบเขต ของสินค้าและบริการไม่ชัดเจน ทําให้การจัดหาพัสดุเกิดความ

ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบราคา 
- การกําหนดราคาครุภัณฑ์บางรายการตํ่ากว่าราคาขายในปัจจุบัน ประกอบไม่ตรงตามคุณลักษณะท่ี

ต้องการ 
- ครุภัณฑ์บางรายการต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- ได้รับงบประมาณเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
- กรมบัญชีกลาง มีหนังสือสั่งการ,ระเบียบ หนังสือหารือ และแนวทางปฏิบัติ  แจ้งให้ดําเนินการ เพิ่มเติม

ตลอดเวลา เนื่องจากได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- ประเด็นการจัดซื้ อ จัดจ้ างที่ อาจมีความเ ส่ียงต่อ เทศบาลตําบลสัน กําแพง  รายละเอียดดั งนี้  

การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กําหนดไว้ในแผนงานโครงการ
อันเกิดจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ขอซื้อ 

- การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลสันกําแพง ส่วนใหญ่เป็นการจัดจ้าง โครงการท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ซึ่งตอนน้ี กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง  e-gp  อยู่ตลอดเวลาทําให้การลง
ข้อมูลในแต่ละรายการใช้เวลาดําเนินการนาน  

- เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลสันกําแพง  บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินการจัดซื้อจ้างท่ีไม่เป็นไปตามแผน 

แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เจ้าหน้าที่  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถ่ีถ้วน 

เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
- หน่วยงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดทํารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด 

สี  แบบ  จํานวน  ฯ ล ฯ 
- มีการวางแผนการใช้งบประมาณ และควบคุมพัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน และ

ไม่เส่ียงต่อการจัดหาพัสดุที่ต้องกระทําด้วยความเร่งด่วน จนเกิดข้อผิดพลาดได้ 
- จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



-6- 
 

- /กฎกระทรวง/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- จัดทําเอกสารเพ่ือให้ความรู้ เก่ียวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่างๆ 
ก่อนที่จะดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 
 

 (นางณิชชารีย์  นักขาย) 
           งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   กองคลัง เทศบาลตําบลสันกําแพง 

 



รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดําเนินการในปงีบประมาณ 2562  
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

รายการ 

 
รายละเอียดตามงบประมาณ 

 
ผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
คิดเป็นร้อยละการ

ประหยัด 
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนเงินที่จัดซื้อ

จดัจ้าง 
ผลต่าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 48 7,123,370.00 48 7,123,370.00 6,628,080.00 495,290.00 11.47 
วิธีคัดเลือก 1 7,909,500.00 1 7,909,500.00 7,369,000.00 540,500.00 12.51 
วิธีสอบราคา - - - - - -  
วิธีประกวดราคา 29 20,124,700.00 29 20,124,700.00 16,841,500 3,283,200.00 76.02 
ผลการวิเคราะห์การ
จดัซื้อจดัจ้าง 

78 35,157,570.00 78 35,157,570.00 30,838,580.00 4,318,990.00 100.00 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดงบลงทุน ประเภทค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของของจํานวนเงินงบประมาณ จําแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง    คิดเป็นร้อยละ   48 x  100    =   61.54%            วิธีเฉพาะเจาะจง      คิดเป็นร้อยละ      7,123,370.00   x 100   =    20.26% 

                                                      78                                                                                           35,157,570.00 
 
 วิธีคัดเลือก  คิดเป็นร้อยละ   1 x  100    =   1.28%                 วิธีคัดเลือก  คิดเป็นร้อยละ      7,909,500.00   x  100       =    22.50% 
                                                     78                                                                                                  35,157,570.00 
                                            
          วิธีประกวดราคา  คิดเป็นร้อยละ   29  x  100    =   37.18%                 วิธีประกวดราคา   คิดเป็นร้อยละ       20,124,700.00  x  100        =    57.24% 
                                                     78                                                                                                  35,157,570.00 
 

 


