


รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ในภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงานองคการบริหารสวนตำบลบานกิ่ว 

 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกิ่ว ไดจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดหาพัสดุ เพ่ือแสดงใหเห็นวาในรอบปท่ีผานมา มีผลการดำเนินงานจัดซ้ือ
จัดจางจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง อยางไร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessent :ITA) ท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล
บานกิ่ว มีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปที่ผานมา และสามารถนำผลการวิเคราะหไปปรับปรุงการดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. การวิเคราะหงบประมาณในภาพรวมขององคการบริหารสวนตำบลบานก่ิว 
1.1 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 31,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียด

ตามแผนงาน ดังนี้ 
1.1.1 ดานบริหารท่ัวไป 
แผนงานดานบริหารท่ัวไป                            11,261,017 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                     230,000 บาท 
1.1.2 ดานบริหารชุมชนและสังคม 
       แผนงานการศึกษา                                  826,399 บาท 
       แผนงานสาธารณสุข                                153,000 บาท 
       แผนงานสังคมสงเคราะห                               5,000 บาท                   
       แผนงานเคหะและชุมชน                         5,386,184 บาท 
       แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน            123,000 บาท 
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  122,000 บาท 
  1.1.3 ดานการเศรษฐกิจ 
        แผนงานการเกษตร                                    52,000 บาท 
  1.1.4 ดานการดำเนินงานอ่ืน 
        แผนงานงบกลาง                                 12,841,400 บาท      

  
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขอมูล จากสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง แบบ สขร1. 
จากตารางที่ 1 จะพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตำบลบานกิ่ว ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
จำนวนทั้งสิ้น 239 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางจำนวนมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง    จำนวน 238 ครั้ง คิดเปน
รอยละ  99.58 รองลงมาใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จำนวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.42 

จำนวนครั้ง วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

239 
(100%) 

 

238 
(99.58) 

- 1 
(0.42) 
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ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2564 
 

 
จากตารางที่ 2 จะพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตำบลบานกิ่ว ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 
งบประมาณจำนวนท้ังสิ้น 3,244,788.75 บาท พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีใชงบประมาณสูงท่ีสุด คือ  วิธีเฉพาะเจาะจง 
โดยใชงบประมาณทั้งสิ ้น 2,544,788.75 บาท คิดเปนรอยละ 78.43 รองลงมาใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช
งบประมาณ เปนเงิน 703,00.00 บาท คิดเปนรอยละ 21.67 
 
 

99.58

0

0.42

แสดงรอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง                             
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตารางท่ี 1)

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

งบประมาณ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

 
3,244,788.75 

(100%) 

 
2,544,788.75 

(78.43) 

 
- 

เง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2563 

703,000.00 
(21.67) 
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ตารางท่ี 3 แสดงรอยละของผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2564 
 

 
จากตารางที่ 3 จะพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตำบลบานกิ่ว ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 
งบประมาณจำนวนท้ังสิ้น 2,695,126.53 บาท พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีใชงบประมาณสูงท่ีสุด คือ  วิธีเฉพาะเจาะจง 
โดยใชงบประมาณทั้งสิ ้น 2,109,126.53 บาท คิดเปนรอยละ 78.25 รองลงมาใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช
งบประมาณ เปนเงิน 586,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 21.70 
 
 
 
 
 
 
 

78.43

0

21.67

แสดงรอยละของงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตารางท่ี 2)

เฉพาะเจาะจง

คดัเลอืก

ประกาศเชิญชวนทัว่ไป

งบประมาณ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

 
2,695,126.53 

(100%) 

 
2,109,126.53 

(78.25) 

 
- 

เง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2563 

586,000.00 
(21.70) 
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78.26

0

21.74

แสดงรอยละของผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 (ตารางท่ี 3)

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ประกาศเชิญชวนท่ัวไป
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ตารางท่ี 3 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ครุภัณฑและท่ีดินและส่ิงกอสราง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ลำดับ 
ท่ี 

งาน/โครงการ/รายการ 
วิธีการจัดซ้ือ 

จัดจาง 
งบประมาณท่ีไดรับ 

อนุมัติ 
งบประมาณท่ี 

จัดซ้ือ/จัดจางได 

งานแลวเสร็จภายในป 
2564 

ประหยัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ผูรับการคัดเลือก 
แลวเสร็จ 

ไมแลว
เสร็จ 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ทายฝายทดน้ำแมจาง บานนากวาว 
(ก่ิว) ม.4 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

703,000 
586,000 / 

 
117,000 16.64 หจก.เจริญกอสราง

2559 

2 จัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน (โตะขาว
พับเอนกประสงค) 

เฉพาะเจาะจง 
12,500 

12,000 / 
 

500 4 หจก.น้ำลอมเคหะ
ภัณฑ 

3 จัดซ้ือเทปวัดระยะ แบบไนลอน เฉพาะเจาะจง 
10,000 

8,000 / 
 

2,000 20 รานวินเนอรซัพ
พลาย 

4 จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟของสำนัก
ปลัด  

เฉพาะเจาะจง 
2,500 

2,500 / 
 

0 0 หจก.แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร 

5 จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟของกองชาง เฉพาะเจาะจง 
2,500 

2,500 / 
 

0 0 หจก.แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร 

6 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
สำนักงานของสำนักปลัด 

เฉพาะเจาะจง 
17,000 

16,900 / 
 

100 0.59 หจก.แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร 

7 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
สำนักงานของกองชาง 

เฉพาะเจาะจง 17,000 16,900 /  100 0.59 หจก.แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร 

8 จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดถังหมึกพิมพ 

เฉพาะเจาะจง 4,300 4,300 /  0 0 หจก.แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร 
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ตารางท่ี 3 รายงานการวิเคราะหผลการจดซ้ือจัดจาง ครุภัณฑและท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ลำดับ 
ท่ี 

งาน/โครงการ/รายการ 
วิธีการจัดซ้ือ 

จัดจาง 
งบประมาณท่ีไดรับ 

อนุมัติ 
งบประมาณท่ี 

จัดซ้ือ/จัดจางได 

งานแลวเสร็จภายในป 
2562 

ประหยัด 
งบประมาณ 

(บาท 

คิดเปน 
รอยละ 

ผูรับการคัดเลือก 
แลวเสร็จ 

ไมแลว
เสร็จ 

9 
จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง 

เฉพาะเจาะจง 5,000 5,000 /  0 0 หจก.ท็อปพีซี
คอมพิวเตอร 

รวม 773,800  654,100   119,700   
 
จาก ตารางท่ี 3 จะพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  องคการบริหารสวนตำบลบานก่ิว ไดดำเนินการจัดจาง ครุภัณฑและท่ีดินและสิ่งกอสราง ท้ังนี้ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือมา
ดำเนินการการจัดซ้ือจัดจาง โดยใชงบประมาณท้ังสิ้น 773,800.-บาท  ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 โครงการ และจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาดวย
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 โครงการ สามารถประหยัดงบประมาณเปนเงิน 119,700.00บาท คิดเปนรอยละ 15.47  
  
 
วิเคราะหความเส่ียง 
        จากการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลบานก่ิว  มีความเสี่ยง  ดังนี้ 
                 1.ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ พบวาระดับโอกาสท่ีจะเกิดการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบยังคงมีอยู เนื่องจากมีขอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวของ
จำนวนมาก  
                 2.  ความเสี่ยงของการไดรับการแตงตั้งเจาหนาท่ี พนักงาน เปนคณะกรรมการฯ ตาง ๆ ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  ควรศึกษาขอระเบียบฯ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีท่ี
ไดรับการแตงตั้ง อาจทำใหเกิดความผิดพลาดหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งได 
 
วิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด 
 

1. การจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจางหวงระยะเวลาท่ีคาดวาจะดำเนินการจัดหา ไมชัดเจน ไมละเอียด ไมตรงตามความตองการของผูใช 
2. การจัดซื้อจัดจางไปกระจุกตัวในชวงปลายปงบประมาณจนเวลาลวงเลยใกลระยะเวลาสิ้นสุดการใชงบประมาณแลวมาเรงรัดในระยะเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทำใหเกิด

ขอผิดพลาด   
3. มีความลาชาในการกระบวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงานท่ีจะใหดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง   
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แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานดานการจดัซ้ือจัดจาง อันจะนำไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. หนวยงานเจาของงบประมาณหรือผูดำเนินโครงการ ตองดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหนวยงานและแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง อยางเครงครัด เพ่ือใหหนวยงานพัสดุ
กลางมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ ซึ่งแตละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดไวใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง และเพื่อการบริหารพัสดุ ควบคูไปกับการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ ไมทำใหการจัดซื้อจัดจาง ไมไปกระจุกตัวในชวงปลายป
งบประมาณ และทำใหไมตองมีการกันเงินการจายงบประมาณก็จะสามารถใชจายภายในปงบประมาณนั้น เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาตอไป 

2. ควรกำชับหนวยงานเจาของงบประมาณหรือผูดำเนินการโครงการฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน พัสดุ ใหถูกตอง และเปนไปตามระเบียบฯ  
3. ควรมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลบานกิ่ว อยางสม่ำเสมอ เนื่องจากมีขอระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการมี

เปนจำนวนมาก  
 
 
                                                                                                                       


