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     กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองล าพูน  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

         ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เฉพาะเจาะจง สอบราคา   ประกวดราคา E-bidding 
1,252 1,247 1 4 

 (99.60) (0.08) (0.32) 

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เทศบาลเมืองล าพูน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 1,252 
ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  1,247  ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ    99.60   วิธี
สอบราคา จ านวน  1  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.08  และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ านวน 4 ครั้ง  คิด
เป็นร้อยละ 0.32 

 

 

99.6

0.08 0.32

แผนภูมแิสดงข้อมูลร้อยละของจ ำนวนคร้ังจ ำแนกตำม
วธิีกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา e-bidding

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง  สอบราคา ประกวดราคา e-bidding 

85,272,602.02 60,717,602.02 1,575,500.00 22,979,500.00 
             จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ตั้งไว้ในการในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 
85,272,602.02บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจ านวนเงินมากที่สุด คือ 
60,717,602.02  บาท คิดเป็นร้อยละ  71.20  รองลงมาคือ วิธีสอบราคา  คิดเป็นร้อยละ 1.85  และวิธีด าเนินการ
ประกวดราคา e-bidding   คิดเป็นร้อยละ 26.95   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มากที่สุดมาเป็นอันดับแรก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.20%

1.85%

26.95%

แผนภูมิแสดงข้อมูลแสดงร้อยละของงบประมาณท่ีด าเนินการ
งบประมาณตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา e-bidding
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ตารางที ่ 3   แสดงร้อยละจ าแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจ้าง  ในทุกหมวดการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ต้ังจ่ายจากหมวด จ านวนครั้ง งบประมาณ งบด าเนินการ ประหยัดงบประมาณ 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   81 

 (6.47) 
10,946,450.00 10,821,874.23 124,575.77 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  1,166 
 (93.53) 

49,771,152.02 49,771,152.02 0 

รวมทั้งสิ้น  1,252 60,717,602.02 60,593,026.25 124,575.77 
 

 

 

 

 

 

 

          

แผนภมิูจ าแนกจ านวนครัง้ในการจัดหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                    
ประจ าปีงบประมาณ 2561

หมวดค่าครุุภณัฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ
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ตารางที่ 4   แสดงร้อยละจ าแนกงบด าเนินการและการประหยัดงบประมาณ  โดยวิธีสอบราคา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561(จ่ายขาดเงินสะสม) 

ต้ังจ่ายจากหมวด จ านวนครั้ง งบประมาณ งบด าเนินการ ประหยัดงบประมาณ 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1 1,575,500.00 1,570,000.00 5,500.00 
   (99.65%) (0.35%) 
  1,575,500.00 1,570,000.00 5,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.65%

0.35%

แผนภมิูจ าแนกงบประมาณการด าเนินการ วิธีสอบราคาประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2561

งบด าเนินการ

ประหยดังบประมาณ
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ตารางที ่  5   ตารางแสดงการสรุปการด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง  หมวดการจัดหาวิธีการจัดหาโดยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2  โครงการ   จ่ายจากเงินรายได้  2  โครงการ 

ต้ังจ่ายจากหมวด จ านวนครั้ง งบประมาณ งบด าเนินการ ประหยัดงบประมาณ 
ค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 22,979,500.00 21,850,200.00 1,129,300.00 
   95.11% 4.89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.11%

4.89%

แผนภมิูแสดงสรุปการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2561

งบด าเนินการ

ประหยดังบประมาณ
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ตารางที ่  6   ตารางแสดงการสรุปการด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ประหยัดงบประมาณทุกวิธีการจัดหา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต้ังจ่ายจากหมวด จ านวน
ครั้ง 

งบประมาณ งบด าเนินการ ประหยัดงบประมาณ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1 1,575,500.00 1,570,000.00 5,500.00 
(สอบราคา)     
ค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2 
ครั้ง) 
(จ่ายเงินรายได้   2 ครั้ง) 
(ประกวดราคา e-bidding) 

4 22,979,500.00 21,850,200.00 1,129,300.00 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(เฉพาะเจาะจง) 

  81 
  

10,946,450.00 10,821,874.23 124,575.77 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
(เฉพาะเจาะจง) 

 1,166 
  

49,771,152.02 49,771,152.02 0 

รวมทั้งสิ้น  1,252 85,272,602.02 
100 

84,012,226.25 
      (98.53%) 

1,259,375.77 
     ( 1.47%) 

 

 

 

98.53%

1.47%

แผนภมิูแสดงสรุปการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ประหยดังบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ. 2561

งบด าเนินการ

ประหยดังบประมาณ
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วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 

1. ข้อกฎหมายและหนังสือสัง่การ เกี่ยวกบัการจัดซื้อ จดัจ้าง ยังมหีนงัสือทีซ่ักซอ้มความเข้าใจในการด าเนินการอกี   
จ านวนหลายฉบบั อาจท าให้มีการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่คลาดเคลื่อนได ้ 

2.  ระบบงานยังมขีั้นตอนมากท าให้เกิดความซบัซ้อนในการปฏิบตัิ ต้องจัดท าเอกสารประกอบหลายรายการ                                     
3.  ด าเนินการคลาดเคลื่อนในเงื่อนไข ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับทีไ่ม่เป็นสาระส าคัญ สามารถแกไ้ขและ                                                                
     ชีแ้จงได ้
4  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการที่ต้องด าเนินการเป็นการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และ 
   ข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 

1. ราคาสนิค้าในตลาดไม่คงทีท่ าให้มีข้อจ ากดัเกี่ยวกับงบประมาณไม่เพียงพอตอ่การจดัหา 
2. แนวทางปฏิบัตมิีการปรบัเปล่ียนและเพิ่มขัน้ตอนมากขึน้ ตอ้งใช้เวลาในการศกึษา 
3. การด าเนนิการตามระเบียบฯ ต้องลงระบบจัดซื้อ - จดัจ้าง ที่ช้ าซ้อนคือ ระบบ e-GP  ระบบ elaas ตอ้งใช้

ความละเอียดรอบคอบ ความช านาญ  ใช้เวลา ในการลงระบบเปน็อย่างมาก 
4. ผู้ก าหนดแนวทางการปฏิบตังิานเกี่ยวกบัการจัดซื้อจดัจ้าง ไม่เข้าใจและไม่เคยเป็นผูป้ฏิบัติมาก่อนจึงไม่ทราบ 

ขั้นตอนการจดัซือ้จัดจ้างอยา่งถ่องแท ้การก าหนดแนวทางจึงเป็นปญัหากับผูป้ฏิบัตอิย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
 
 
 
 
                                     *********************** 
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วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ต้องใช้ระยะเวลาในการลงระบบ  E-GP  (ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ)  กรมฯ ปรับปรุงระบบปล่อยครั้งมีปัญหา
ในการก าหนดระยะเวลา ท าให้มีความคลาดเคลื่อนของแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้  

- การจัดท าเอกสารในระบบ ไม่มีความสวยงามของการจัดหน้าตามระบบงานสารบรรณ จึงท าให้ต้องคัดลอกมา
จัดพิมพ์ให้มีความสวยงามถูกต้องตามระบบงานสารบรรณ เกิดความยุ่งยากต้องใช้ เวลามากขึ้นในการปฏิบัติ 

- ปีงบประมาณ 2561  มีการกระจุกตัวของงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณเป็นจ านวนมากเนื่องจาก เทศบาลเมือง
ล าพูน มีโครงการที่จัดหาเป็นจ านวนมากและประกอบกับบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุมีไม่เพียงพอ ต้องมี
การด าเนินการเกี่ยวกับการลงระบบจัดซื้อ จัดจ้าง  ในระบบ E-GP  (ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ)  และลงระบบ
บัญชี Elaas อีก 1 ระบบ   จึงต้องใช้เวลาในการท างานที่เพ่ิมมากขึ้น 

- การจัดหาผู้มีอาชีพเข้ามาด าเนินการกับเทศบาลฯ ไม่ค่อยมีผู้สนใจมาเสนอราคาเนื่องจาก  มีปัจจัยหลาย ๆ ด้าน       
อาทิเช่น  ราคากลาง ที่ก าหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง  การลงทุนของผู้รับจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดตาม
มาตรฐาน จัดหายากไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาดต้องสั่งผลิตจากโรงงานท าให้ผู้รับจ้างเกิดความยุ่งยากในการท างาน
ให้ส่วนราชการ จึงไม่ยื่นเสนอราคา 

วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ต้องให้บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบและข้อกฎหมายตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
พ.ศ. 2560  โดยให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานนอก      ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความช านาญในการ
ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวิธีการจัดหาตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีความยากและซับซ้อนอาจท าให้
เกิดความผิดพลาดได้ 

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร และศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมาย      
อยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

- พิจารณาก าหนดคุณลักษณะรายการละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ที่มีมาตรฐาน และคุณภาพ   

******************* 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 


