
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง     องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  โทร. 0-3670-6611   

ที่      ลบ  80502/                                      วันที่   9  ตุลาคม   2563   

เร่ือง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  

เรื่องเดิม 
     ด้วยกองคลัง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนาการบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ 

ข้อเท็จจริง 
                     ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น มีจ านวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้น 11 โครงการ 
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวน
โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน - โครงการ วิธีคัดเลือก จ าวน - โครงการ  
  จากตารางแนบท้าย จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ส่วนใหญ่จะด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากส่วนใหญ่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 
500,000.00 บาท  

2. ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
  จากตารางเอกสารแนบท้าย จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีจ านวน 1,011,900.00 บาท พบว่า มีงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจ านวนสูงสุด เป็นจ านวนเงิน 824,250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.33  ของจ านวน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของ
จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

/ข้อระเบียบ.. 
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ข้อระเบียบ 

เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ 

 ข้อ 131 ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี  

หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอ 

ความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนทีมีหน่วยงานออกแบบหรือ  

ควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้  

ข้อ 132 หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้กับ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงาน  

ของรัฐด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการ ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ

ปฏิบัติก็ได้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ไม่มีบุคลากรในหน่วยงานที่สามารถออกแบบงานก่อสร้างที่ 

มีลักษณะ ประเภท ของงานที่เข้าข่ายตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีข้อก าหนดของคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถ

ออกแบบก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม 

แล้วแต่กรณีของงานก่อสร้างประเภทนั้นๆ ท าให้กระบวนการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 

2. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุฯ  

และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง 

1. หน่วยงานผู้ด าเนินการโครงการ ควรมีการด าเนินการเก่ียวกับข้ันตอนการจ้างออกแบบ 

ก่อสร้างตามประเภทของการก่อสร้างนั้นๆ ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการมายังข้ันตอนการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการต่อไป 

 

 

/2.คณะกรรมการ 
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2. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคณะ ควรได้รับการอบรม เพ่ือให้มีความรู้ ความ 

เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงชื่อ                
                  (นางพัชรี  บุญยืน)  

เจ้าหน้าที่            /ความเห็น ผอ.กองคลัง...   
 
ความเห็นของผู้อ านวยการกองคลัง 

……………………………………………………………………เพ่ือโปรดทราบ…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     ลงชื่อ             
              (นางพรนิภา  ชอบดี) 

                 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

……………………………………………………………………เพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………… 

 

     ลงชื่อ       
              (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

………………………………………………………………………ทราบ………………………………………………………………………… 

     ลงชื่อ         
              (นางน ้าค้าง  พลายละหาร) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 



ล ำดับ งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้จริง ส่วนต่ำง (บำท) ประหยัด

ท่ี (บำท) (1) (บำท) (2) (1)-(2) งปม.ได้คิดเป็น

ร้อยละ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 173,000.00         164,000.00          9,000.00        5.49          P P

หมู่ท่ี 1 บริเวณบ้านนายสมคิด วงษาชัย 

ถึงบ้านนายวิชัย เส่ือพรม

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 148,000.00         141,000.00          7,000.00        4.96          P P

หมู่ท่ี 6 บริเวณบ้านนายเรือง พันศรี ถึงบ้าน

น.ส.จันดา เบ้าแก้ว

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 3,600.00            3,600.00             -               -           P P

สายถนน รพช.ไปถึงนานางสมทรัพย์ บุญมา

4 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 7 183,000.00         89,000.00           94,000.00      105.62       P P เน่ืองจากปริมาณงานลดลง

บริเวณไร่นายสมัคร ศรีมล

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม 140,000.00         135,000.00          5,000.00        3.70          P P

เหล็กตะแกรง หมู่ท่ี 4 บริเวณบ้านนายชุมพล

คงมี ถึงบ้านนายเถาว์ สุขดี

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม 219,000.00         212,000.00          7,000.00        3.30          P P

เหล็กตะแกรง หมู่ท่ี 5 บริเวณบ้านนายวิชัย

ลาไป ถึงบ้านนายเล่ือน เกตุเกิด

หมำยเหตุ

วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจ่ัน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
จัดซ้ือ จัดจ้ำง เฉพำะเจำะจง e-bidding คัดเลือก

ประเภทกำรจัดหำ



ล ำดับ งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้จริง ส่วนต่ำง (บำท) ประหยัด ประเภทกำรจัดหำ

ท่ี (บำท) (1) (บำท) (2) (1)-(2) งปม.ได้คิดเป็น

ร้อยละ

7 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 4,000.00            4,000.00             -               -           P P

 - ซื อเก้าอี  จ้านวน 2 ตัว

8 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 36,400.00          26,500.00           9,900.00        37.36        P P

 - ซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง

   (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 

   24,000 บีทียู จ้านวน 2 เคร่ือง

9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,200.00            3,900.00             1,300.00        33.33        P P

 - ซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า

   จ้านวน 2 เคร่ือง

10 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 43,400.00          43,300.00           100.00          0.23          P P

 - ซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน

   (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 

   24,000 บีทียู จ้านวน 1 เคร่ือง

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,600.00            1,950.00             650.00          33.33        P P

 - ซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า

   จ้านวน 1 เคร่ือง

รวมท้ังส้ิน 958,200.00       824,250.00        133,950.00   227.33      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจ่ัน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

หมำยเหตุ
จัดซ้ือ จัดจ้ำง เฉพำะเจำะจง e-bidding คัดเลือก

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563



กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต้าบลวังจ่ัน มีโครงการการจัดซื อจัดจ้างทั งหมด 11 โครงการ รวมทั งสิ น 824,250.00 บาท โดยจ้าแนกตามวิธีการจัดซื อจัดจ้าง ดังนี 

วิธีด ำเนินกำร

วิธีเฉพาะเจาะจง จ้านวน 11 โครงการ 11x100  =  100% 824,250x100

เป็นจ้านวนเงิน 824,250.00 บาท 11 824,250

 =  100%

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนโครงกำร   

(11 โครงกำร)

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเงิน
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