
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   ฝ่ายบริหารงานคลัง  กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้
จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560   เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  คุ้มค่า
และตรวจสอบได้  และน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  โดยมีการงบประมาณภายใต้        
งบลงทุนจ านวนทั้งหมด   51   โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  17,479,600.- บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ล าดับที่ ขั้นตอน ความเสี่ยง สาเหตุ แนวทางปรับปรุง 
1 การจัดท าแผนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดหาพัสดุไม่
ตรงกับความต้องการ
และไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

ผู้ด าเนินการไม่ปฏิบัติ
ตามแผนการจัดหา
พัสดุ 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่
ก าหนดไว้โดยค านึงถึง
ความต้องการและ
งบประมาณท่ีได้รับ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่วางไว้ก็ปรับ
แผนให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบันที่เกิดข้ึน 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ ฯ รวมไป
ถึงขาดจรรยาบรรณ 

จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อม
ปลูกจิตส านึกที่ดีในการ
ท างาน 

3 การตรวจรับพัสดุ ได้รับพัสดุที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการ 

คณะกรรมการตรวจรับ
หรือตรวจการจ้างไม่
ทราบระเบียบปฏิบัติ  
หรือไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่
จัดซื้อหรือจ้าง 

จัดอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ / ตรวจการจ้าง
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

 



 
2. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างควรค านึงถึงความเหมาะสม  
ของสภาพพ้ืนที่   ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ   เพราะในการก าหนดรายละเอียดที่จะด าเนินการจัดซื้อ        
จัดจ้างในบางครั้งงบประมาณท่ีตั้งไว้ผู้ค้าไม่สามารถด าเนินการได้  เช่น  การตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  งบประมาณ  178,000.- บาท  แต่หาผู้รับจ้างไม่ได้เนื่องจากงบประมาณน้อย  ไม่คุ้มค่า
กับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรของผู้รับจ้าง  ท าให้ไม่มีผู้ค้าสนใจเสนอราคา  หากจะเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณ
เป็นถนน ค.ส.ล. ก็ต้องเข้าสภา ฯ  อีกทั้งต้นทุนงานก่อสร้างก็แตกต่างกัน  ท าให้เสียเวลา  และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

3. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1 ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ตารางที่  3.1.1 :  ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) เฉพาะงบลงทุน 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่ด าเนินการ 

ตกลงราคา 20 19 1 
สอบราคา 30 26 4 
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 51 45 6 

จากข้อมูลตารางที่  3.1.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งานพัสดุ ฯ  กองคลัง  เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุนจ านวน  51 โครงการ  พบว่า           
งานพัสดุ ฯ  กองคลัง  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน  45  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  88.24 

3.2  ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
            ตารางที ่3.2.1 : ร้อยละของงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)  เฉพาะงบลงทุน 
หน่วย : บาท 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 
งบประมาณ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ 

ตกลงราคา   1,038,600.-   903,250.- 35,350.- 100,000.- 
สอบราคา 14,041,000.- 12,383,509.56 829,490.44 828,000.- 
ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

  2,400,000.- - - 2,400,000.- 

รวมทั้งสิ้น 17,479,600.- 13,286,759.56 864,840.44 3,328,000.- 



จากข้อมูลตารางที่  2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งานพัสดุ ฯ  กองคลัง  เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุนจ านวน 51 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  
17,479,600.- บาท  พบว่า งานพัสดุ ฯ  กองคลัง  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  13,286,759.56 บาท แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาเป็นจ านวนเงิน  
903,250.- บาท  และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเป็นจ านวนเงิน 12,383,509.56 บาท  มีเงินเหลือจ่ายจาก
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนเงิน  864,840.44  บาท  และมีงบประมาณท่ียังไม่ได้ด าเนินการเป็นจ านวนเงิน  
3,328,000.-  บาท   

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
งานพัสดุ ฯ  กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่

ด าเนินการภายใต้งบลงทุนจ านวน 51 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  17,479,700.- บาท  พบว่า งานพัสดุ ฯ     
กองคลัง  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
13,286,759.56 บาท   มีงบประมาณเหลือจ่ายซึ่งเป็นผลจากการต่อรองราคาส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้
จ่ายงบประมาณได้เป็นจ านวนเงิน  864,840.44  บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.95  ของงบประมาณ 

5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากปัญหาอุปสรรคในข้อ 2  ในการตั้งงบประมาณต้องค านึงถึงความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่   ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ  เพ่ือให้การตั้งงบประมาณในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง   

 
จัดท ารายงานโดย 

 
(น.ส.ลัดดาวัลย์  ความหมั่น) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


