
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานดานการพัสดุในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐ ที ่กำหนดใหสวนราชการไดนำผลการวิเคราะหไป
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มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได และมีความคุมคากอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตำบลดานชางไดจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และปดประกาศโดย

เปดเผย ณ ปายประชาสัมพันธ บริเวณหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง รวมท้ังเผยแพรในเว็ปไซตของ

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง www.danchangspb.go.th ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวของ จำนวนทั้งสิ ้น   28   โครงการ งบประมาณจำนวน 

14,661,900.- บาท (-สิบสี่ลานหกแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน-) และมีผลการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม 

 
วิธีการจัดหา 

ผลการดำเนินการในภาพรวม คิดเปนรอยละ
ของการ
ประหยัด

งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

วงเงินจัดซ้ือจัด
จาง 

ประหยัด
งบประมาณ 

ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(ประกวดราคาเล็กทรอ

นิกส (e-bidding)) 

1 6,000,000 5,635,420.69 364,579.31 6.08 

คัดเลือก -     
เฉพาะเจาะจง 27 8,661,900 8,556,500 105,700 42.24 

ผลการดำเนินการ 28 14,661,900 14,191,920.69 470,279.31 48.32 
 

 

 

 

13%

87%

วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป(ประกวดราคา

เล็กทรอนิกส ์(e-bidding))1โครง

เฉพราะเจาะจง จาํนวน 27 โครงการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รอยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือ

จัดจาง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ คิดเปนรอยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

6,000,000 41.33 

วิธีเฉพาะเจาจง 8,517,900 58.67 
รวม 14,517,900 100 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จภายในปงบประมาณรวมงบประมาณ

ท้ังสิ้นจำนวน 1,45,17900.00 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีจำนวนงบประมาณสูงสุด คือ วิธี

เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ซ) คิดเปนรอยละ 41.33 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)) คิดเปนรอยละ 42.24 

 

41%
59%

ร้อยละของจาํนวนงบประมาณทีด่าํเนินการแล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป(ประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส(์e-
biding))งบประมาณ 6,000,000 บาท

เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 

8,517,900 บาท
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รอ้ยละของการประหยดังบประมาณ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

(ประกวดราคาเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding))
เฉพาะเจาะจง



3. รอยละของวิธีจัดซ้ือจัดจางท่ีใชในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางและมีผลการดำเนินการแลวเสร็จ

ภายในปงบประมาณ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง จำนวน โครงการ คิดเปนรอยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

1 3.70 

วิธีเฉพาะเจาจง 26 96.30 
รวม 27 100 

องคการบริการสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จภายในปงบประมาณรวมท้ังสิ้น 

จำนวน 27 โครการ จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีจำนวนโครงการสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 

(2) (ซ) คิดเปนรอยละ 96.30 รองลงมาคือวิธีวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)) 

คิดเปนรอยละ 3.70 

 

 

 

  

4. รอยละของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
 

วิธีการจัดหา 
จำนวน
โครงการ 

ผลการจัดหา 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

คิดเปน
รอยละ 

ดำเนินการไม
แลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1 1 100 - - 

วิธีเฉพาะเจาะจง 26 26 100 1 3.84 

รวมจำนวนโครงการ 27 27 100 1 3.84 

 

 

 

 

 

 

4%

96%

ร้อยละของวิธีจัดซือ้จัดจ้างทีใ่ช้ในการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

และมีผลการดาํเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป(ประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส(์e-biding)) จาํนวน 1

โครงการ

เฉพาะเจาะจง จาํนวน 26

โครงการ



5. รอยละของการประหยัดงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณโครงการ
ท่ีดำเนินการแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ 

วงเงินจัดซ้ือ/จัดจาง ประหยัดงบประมาณ คิดเปนรอยละ 

14,517,900 14,057,920.69 460,279.31 3.17 
 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จำนวน 27 

โครงการ วงเงินงบประมาณจำนวน 14,517,900.00 บาท วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจางไดจำนวน 14,057,920.69 บาท 

ประหยัดงบประมาณจำนวน 460,279.31 บาท คิดเปนรอยละ 3.17 

 

 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัดหรือความเส่ียง 

1. การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางบางโครงการเปนงานท่ีตองกระทำโดยเรงดวน ซ่ึงประกอบดวยปจจัย

หลายอยางกลาวคือการเรงรัดใหดำเนินการของหนวยงานเจาของงบประมาณ เชนงบประมาณเงินอุดเนินเฉพาะกิจ    

ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณป 2564 ไมสามารถดำเนินการกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณได เนื่องจากไดรับการแจง

การอนุมัติจัดสรรลาชา มีผลกอใหเกิดการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของลาชาตามไปดวย ประกอบกับมีขอจำกัดในเรื่อง

การปฏิบัติสงผลใหมีการชะลอการทำงานออกไปทำใหมีการดำเนินการแบบกระชั้นชิดซ่ึงจะสงใหเกิดความเสี่ยงใน

เรื่องเอกสารท่ีเก่ียวของเนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจสอบแตละข้ันตอนมีไมเพียงพอเทาท่ีควร ในบางโครงการมี

ผลกระทบเรื่องขอระเบียบกฎหมายท่ีตองถือปฏิบัติ 

2. ปญหาดานระเบียบ ขอกฎหมาย โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของมีการแกไข ปรับเปลี่ยนอยู

ตลอดเวลาทำใหมีความเสี่ยงกับข้ันตอนการทำงานคอนขางเยอะซ่ึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองมีความละเอียดและรอบคอบ 

จึงทำใหมีกระบวนการดำเนินการหรือข้ันตอนการจัดหาคอนขางลาชา 

3. ปญหารการไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือกรณีการโอนงบประมาณเงินเหลือจายมาตั้งจายเปน

รายการใหมในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ และเรงรัดใหดำเนินการและกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณท่ี

ไดรับ ทำใหเกิดความผิดพลาดและความเสี่ยงกับระเบียบฯวิธีการปฏิบัติอยางมาก 

72%

28%

ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ

วงเงินจดัซือ้จดัจา้ง 

14,057,920.69 บาท

ประหยดังบประมาณ 

460,279.31 บาท



4. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการบริหารสัญญาเกิด

ผลกระทบ  

 

ขอเสนอเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีแนวทางปรับปรังประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ รวมท้ังผูปฏิบัติงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง อาทิ เชน 

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะราคา คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (Term Of Refernce) 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำเปนตองทราบและเขาใจถึงความสำคัญหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐรวมท้ังบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ท่ีออก

ตามความในพระราชบัญญัติ และหนังสือแจงเวียนแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตอง โดยการเขารับการฝกการ

อบรมในหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูมีหนาท่ีบริการสัญญา ควรบริหารสัญญาท่ีไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถือปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางการบริหารสัญญา

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมท้ังเปนไปตามมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

 

 


