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บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ 
 

   

ที ่ รบ ๗๔๔๐๒/-  วันที่ 31 มีนาคม 2560  
 

   

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

   

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
ประจําปี พ.ศ.2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 18 โครงการ  

บัดนี้ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 

1. โครงการที่เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

ร้อยละ
งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

ร้อยละ
ความ

ประหยัด
งบประมาณ 

ประเภท 
การจัดหา วิธีการ

จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดซื้อ จัด

จ้าง 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์

สํานักงาน (ตู้เก็บ
เอกสาร) 

36,000 
 

36,000 - 100 - /  ตกลง
ราคา 

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่  
1-7 

250,000 250,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

3 โครงการเทพ้ืน
คอนกรีตโรงจอดรถ
พร้อมรางระบายน้ํา 
อบต.ดอนไผ่ 

208,900 208,900 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

4 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถบริเวณ
สํานักงาน อบต.
ดอนไผ่ 

350,000 350,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
บริเวณสํานักงาน 
อบต.ดอนไผ่ 

672,000 585,000 87,000 
 
 
 
 
 
 
 

87.06 12.94  / สอบ
ราคา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

ร้อยละ
งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

ร้อยละ
ความ

ประหยัด
งบประมาณ 

ประเภท 
การจัดหา วิธีการ

จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดซื้อ จัด

จ้าง 
6 โครงการต่อเติม

อาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ 
2 
 

70,900 70,900 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ส ี

19,000 16,000 3,000 84.21 15.79 /  ตกลง
ราคา 

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix 
Printer 

23,000 23,000 - 100 - /  ตกล
ราคา 

9 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค (สํานักปลัด) 

21,000 21,000 - 100 - /  ตกลง
ราคา 

2. โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

ส่วน
ต่าง 

(บาท) 

ร้อยละ
งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

ร้อยละ
ความ

ประหยัด
งบประมาณ 

ประเภท 
การจัดหา 

วิธีการ
จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดซื้อ จัด

จ้าง 
1  โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ํา 
สายดอนไผ่พัฒนา 
2 หมู่ 1 

500,000 500,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
เกษตรสามัคคี หมู่ 
2  

476,000 476,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

3 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายศาลพ่อ
ดอกบัว หมู่ 3 

494,000 494,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ํา 
สายทางเข้าศาล
ซัมมงเอ๋ีย หมู่ 4 
 

336,000 336,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

ส่วน
ต่าง 

(บาท) 

ร้อยละ
งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

ร้อยละ
ความ

ประหยัด
งบประมาณ 

ประเภท 
การจัดหา วิธีการ

จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดซ้ือ จัด

จ้าง 
5 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.สาย
สํารวยทรัพย์ 4  
หมู่ 6 

494,000 494,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

6 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ 6  

453,000 453,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

7 โครงการปักเสาเข็ม
กันดินพัง หมู่ 1 

191,000 191,000 - 100 -  / ตกลง
ราคา 

8 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายกิมเซียงกง 
หมู่ 7 เชื่อมหมู่ 1 

1,077,000 1,072,000 5,000 99.54 0.46  / สอบ
ราคา 

3. โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

ส่วน
ต่าง 

(บาท) 

ร้อยละ
งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

ร้อยละ
ความ

ประหยัด
งบประมาณ 

ประเภท 
การจัดหา วิธีการ

จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดซื้อ จัด

จ้าง 
1 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน ๕๐ คน (สถ.
ศพด.๑) แบบตอก
เข็ม ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนไผ่ 
หมู่ที่ ๑ 

๑,๙๘๓,๐๐๐ ๑,๙๘๑,๐๐๐ 2,000 99.90 0.10  / สอบ
ราคา 
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ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
1. ร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วิธีตกลง

ราคา) 
= จํานวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด x 100 
              จํานวนโครงการทั้งหมด 
=      15 x 100 
            18 
=      83.34 % 
จากตารางจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคาแค่ 3 

โครงการ 
 
2. ร้อยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วิธีตกลง

ราคา) 
=   จํานวนงบประมาณที่ใช้จริงทั้งหมด x 100 
          จํานวนงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด 
=      3,919,800 x 100 
              3,922,800 
=      99.93 % 
จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ ด้วยวิธีตกลง

ราคามีจํานวนสูงที่สุด 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้ง

ปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ

ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการดําเนินงานได้ 
2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่

ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดทํารายละเอียด 
4. ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานหรื

การศึกษาระเบียบต้องรัดกุม ดังนั้น จึงใช้เวลาในการทํางานแต่ละเรื่องค่อนข้างนาน และต้องปฏิบัติให้รอบคอบ ละเอียดและ
ถูกต้อง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
1. หน่วยงานผู้ดําเนินการโครงการควรเตรียมจัดทํารายละเอียดของพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ เพ่ือให้มีเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาตามระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ หากไม่
ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุด
การใช้งบประมาณแล้วเร่งรัดระยะเวลา จึงมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้
ตามระเบียบ 
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2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ควรใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
3. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทํารายละเอียดที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ 

จํานวน ฯลฯ 
4. ควรจัดอบรมโดยเชิญผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 

ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

และเพ่ือให้การดําเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ มีคุณธรรมและโปร่งใส
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ กองคลัง จึงขอนําส่งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขออนุมัตินําข้อมูลรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนไผ่  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
                                                                                         (นายปิยพงศ์  เทศสอาด) 
                                                                                           ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ 

- เห็นควรอนุมัติ และนําเผยแผร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
 
                
              (นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ 
 
                                                                           - อนุมัติ 
 
                                                                                   ……………………………….. 
                                                                                  (นายโสภณ  อุดมโภชน์) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ 


