
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนายูง 
เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ได้ดำเนินการใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
  ด้วย เทศบาลตำบลนายูง ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Base Integrity and Transparency 
Assessment ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   
  ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสดังกล่าว เทศบาลตำบลนายูง จึงประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 
 
 
 
             (นายบัญชา  ตะวงษา) 
          นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 เทศบาลตำบลนายูง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกสรจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดงบลงทุน ประเภทที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการ

ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วน

ราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณถัดไป 

 ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนครั้ง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก สอบถาม ประกวดราคา 

64 ครั้ง 35 ครั้ง 
(100) 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของการจ าแนกตามวิธีจัดซือ้จัดจ้างทีไ่ด้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคดัเลือก

สอบถาม

ประกวดราคา



 ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณ 

  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งบประมาณ(บาท) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก สอบถาม ประกวดราคา 

5,943,445.00 
 

5,943,445.00 
(100) 

- - - 

 

  จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวม ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลนายูง จำนวน 5,943,445.00 บาท พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินจำนวน 5,943,445.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีจัดซือ้จัดจ้างทีไ่ด้
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคดัเลือก

สอบถาม

ประกวดราคา



ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละงบประมาณ 

 ที่ประหยัดจากวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อย
ละการ

ประหยัด 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวนเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลต่าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 64 5,943,445.00 
 

5,927,445.00 
 

16,000 
 

100 

วิธีคัดเลือก - - - - - 
วิธีสอบราคา - - - - - 
วิธีประกวดราคา - - - - - 
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

64 5,943,445.00 5,927,445.00 
 

16,000 
 

100 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดหาที่ประหยัดงบประมาณในภาพรวมมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง 

เนื่องจากงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงราคากลางทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าราคาที่ประเมินไว้ประกอบกับ

การต่อรองราคากับผู้ขายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งสามรถประหยัดเงินงบประมาณ 16,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

100 ของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ ทีป่ระหยัดจากวิธีจัดซือ้จัด
จ้างในปีงบประมาณ 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคดัเลือก

วิธีสอบถามราคา

วิธีประกวดราคา



รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อย
ละการ

ประหยัด 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวนเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลต่าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 64 5,943,445.00 
 

5,927,445.00 
 

16,000 
 

100 

วิธีคัดเลือก - - - - - 
วิธีสอบราคา - - - - - 
วิธีประกวดราคา - - - - - 
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

64 5,943,445.00 5,927,445.00 
 

16,000 
 

100 

 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าครุภัณฑ์  
ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 64×100 = 100%       วธิีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 5,943,445×100 = 100%           
          64         5,943,445 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยพบสถานการณ์ โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือสั่งการและยกเว้นระเบียบในการ
จัดหาพัสดุ เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ดำเนินการจัดหา
พัสดุเพื่อนำมาช่วยเหลือ ป้องกันฯและควบคุมโรคดังกล่าวได้เร็วขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
  -ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่
จำเกิดความผิดพลาดในการทำงาน 
  -การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานานเนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลาย
แหล่งข้อมูลที่มา 
  -กรมบัญชีกลางมีหนังสือสั่งการ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังหารือและแนวทางปฏิบัติ และคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัย แจ้งให้ดำเนินการเพ่ิมเติมตลอดเวลาและมีความไม่ชัดเจนในหลายๆประเด็น ทำให้การ
ตีความในระเบียบ ข้อกฎหมายพบปัญหาและจำเป็นต้องทำหนังสือหารือไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือหาข้อยุติและ
ลดความเสี่ยงรวมถึงข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อเทศบาลตำบลนายูง รายละเอียดดังนี้ 
  -การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการอันเกิด
จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อ 
  -เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนายูง ยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
  แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  -เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยงข้องกับการจัดหาพัสดุ ต้องศึกษาระเบียบฯ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการและ
หนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยที่ออกมาใหม่ ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
  -หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่นประเภท ชนิด 
ขนาด สี แบบ จำนวน ฯลฯ 
  -มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการควบคุมพัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือให้ทันต่อ
การใช้งานและไม่เสี่ยงต่อการจัดหาพัสดุที่ต้องกระทำด้วยการเร่งด่วน จนเกิดข้อผิดพลาดได้ 
  -จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่  -ติดตามผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดและรอบครอบและรัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุด 


