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การวิเคราะหการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตำบลหวยยทราย มีการดำเนินการจัดซื้อ 

จัดจาง รวม 253 โครงการ เปนเงนิจำนวนทั้งสิ้น 8,681,591.99 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1. รอยละโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 พบวา องคการบริหารสวน 
ตำบลหวยทราย ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง รวม 253 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางดังนี้ 

1.1 วิธเีฉพาะเจาะจง จำนวน 250 โครงการ คิดเปนรอยละ 98.81  
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.79 
1.3 วิธคีัดเลือก จำนวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.40 

           ทั้งนี้ จะเห็นไดวาวิธีการจัดซื้อจัดจางที่องคการบริหารสวนตำบลหวยทราย ใชเปนสวนใหญ 
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง รอยละ 98.81 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) รอย
ละ 0.79 

2. รอยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 
การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตำบล 

หวยยทราย มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง รวม 253 โครงการ เปนเงนิจำนวนทั้งสิ้น 
8,681,591.99 บาท จำแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจางดังนี้ 

2.1 วิธเีฉพาะเจาะจง เปนเงินงบประมาณ 6,455,751.99 บาท (หกลานสี่แสนหาหมื่นหา 
พันเจ็ดรอยหาสิบเอ็ดบาทเกาสิบเกาสตางค) คดิเปนรอยละ 74.36 

2.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงนิงบประมาณ 1,533,840.00  
บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นสามพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 17.67   

2.3 วิธีคัดเลือก เปนเงนิงบประมาณ  692,000.00 บาท  (หกแสนเกาหมื่นสองพันบาท 
ถวน) คิดเปนรอยละ 1.47 
  ทั้งนี้ จะเห็นไดวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางที่องคการบริหารสวนตำบลหวยทราย 
ใชในการดำเนินการสวนใหญ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง รอยละ 74.36 รองลงมาคือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) รอยละ 17.67   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปญหา อุปสรรค ขอจำกัดในการจัดซ้ือจัดจาง 
 องคการบริหารสวนตำบลหวยทราย สรุปปญหา อุปสรรค ขอจำกัดในการจัดซื้อจัดจาง ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางเรงดวนกระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขอผิดพลาดในการดำเนินงานได 
 2. การทำงานบนระบบอินเตอรเนตคอนขางชา เนื่องจากระบบมีผูใชเปนจำนวนมาก ทำให
ระบบไมคอยเสถียร สงผลใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
 
แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพสัดุ 
 องคการบริหารสวนตำบลหวยทราย มีแนวทางปรับปรงุประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1  หนวยงานผูดำเนินการโครงการ ควรไดเตรยีมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ตองการ ให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง และแผนจัดหาพัสดุขององคการบริหารสวนตำบลหวยทราย
อยางเครงครัด เพื่อใหมีเวลาใหหนวยงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อ
จัดจาง มีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ แตละขั้นตอนจะมีระยะเวลาตามระเบียบ/กฎหมายกำหนดไวแลว หาก
ไมดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลา
ลวงเลยใกลระยะเวลาสิ้นสุดการใชงบประมาณแลวมาเรงรัดในระยะเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให
เกิดขอผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไมเพียงพอที่จะจัดหาไดตามระเบียบ 
 2  ควรจัดอบรมโดยเชิญผูมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาบรรยายใหความรูแกเจาหนาที่ ผูบริหาร และผูที่เก่ียวของกับการจัดซื้อ
จัดจาง หรือสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

 

เดือน วิธีการจัดซื้อจัดจาง รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

ต.ค.62 18   18 
พ.ย.62 26   26 
ธ.ค.62 24   24 
ม.ค.63 34   34 
ก.พ.63 15 1  16 
มี.ค.63 21   21 
เม.ย.63 19   19 
พ.ค.63 22   22 
มิ.ย.63 28   28 
ก.ค.63 18 1  19 
ส.ค.63 13  1 14 
ก.ย.63 12   12 

รวม (โครงการ) 250 2 1 253 
 

จากตาราง จะเห็นไดวาในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักการคลังและงบประมาณได
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางรวมทั้งส้ิน 253 โครงการ พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดท่ีสุด คือ วิธี
เฉพาะเจาะจง จำนวน 250 โครงการ คิดเปนรอยละ 98.81 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.79 และวิธีคัดเลือก จำนวน 1 
โครงการ คิดเปนรอยละ 0.40 
 
 



 
 
  

จากกราฟแสดงจำนวนโครงการในการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ไดดังนี ้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 250 โครงการ คิดเปนรอยละ 98.81  
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.79 
3. วิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง

98.81%

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

(e-bidding)
0.79%

วิธีคัดเลอืก 

0.40%

กราฟแสดงจาํนวนโครงการทจีัดซอืจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563

วิธีเฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) วิธีคดัเลอืก



รายงานสรุปจำนวนประมาณการในการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

 

เดือน วิธีการจัดซื้อจัดจาง รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

ต.ค.62 363,395.98   363,395.98 
พ.ย.62 228,519.00   228,519.00 
ธ.ค.62 180,039.19   180,039.19 
ม.ค.63 1,887,088.00   1,887,088.00 
ก.พ.63 497,351.00 1,047,840.00  1,545,191.00 
มี.ค.63 242,542.00   242,542.00 
เม.ย.63 601,746.16   601,746.16 
พ.ค.63 746,936.68   746,936.68 
มิ.ย.63 767,687.03   767,687.03 
ก.ค.63 661,913.00 486,000.00  1,147,913.00 
ส.ค.63 181,972.95  692,000.00 873,972.95 
ก.ย.63 96,561.00   96,561.00 

รวม (โครงการ) 6,455,751.99 1,533,840.00 692,000.00 8,681,591.99 
 
 
 
จากตาราง จะเห็นไดวาในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตำบลหวยทรายมี

การใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางท้ังสิ้น 8,681,591.99 บาท (แปดลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่ง
พันหารอยเกาสิบเอ็ดบาทเกาสิบเกาสตางค) พบวางบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสูงที่สุดคือ วิธี
เฉพาะเจาะจง เปนเงิน 6,455,751.99 บาท (หกลานสี่แสนหาหมื่นหาพันเจ็ดรอยหาสิบเอ็ดบาท
เกาสิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 74.36 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เปนเงนิ 1,533,840.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นสามพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) คิดเปน
รอยละ 17.67  และวิธีคัดเลือก เปนเงิน  692,000.00 บาท  (หกแสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน) 
คิดเปนรอยละ 1.47 โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจางจำแนกตามรายเดือน ดังนี้ 

 



 

 
 

 
 จากกราฟแสดงรอยยละของจำนวนงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำแนกตามวธิีการจัดซ้ือจัดจาง ไดดังนี้ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง เปนเงินงบประมาณ 6,455,751.99 บาท (หกลานสี่แสนหาหมื่นหา 
พันเจ็ดรอยหาสิบเอ็ดบาทเกาสิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 74.36 

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงินงบประมาณ 1,533,840.00  
บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นสามพันแปดรอยส่ีสบิบาทถวน) คดิเปนรอยละ 17.67   

3. วิธีคัดเลือก เปนเงินงบประมาณ  692,000.00 บาท  (หกแสนเกาหมื่นสองพันบาท 
ถวน) คิดเปนรอยละ 1.47 
 
 

74.36%

17.67%

1.47%

กราฟแสดงจาํนวนงบประมาณในการจัดซอืจัดจ้าง ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)

วิธีคดัเลอืก


