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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
  ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลน้้ำสวย  ได้จัดท้ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เพ่ือแสดงให้เป็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ  มีผลกำรด้ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงจ้ำแนก
ตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร  เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด้ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก้ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น้ำผลกำร
วิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งเทศบำลต้ำบลน้้ำสวย  มีแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
จ้ำนวน 32 โครงกำร เป็นจ้ำนวนเงินทั้งสิ้น  26,323,000.-บำท (ยี่สิบหกล้ำนสำมแสนสองหมื่นสำมพันบำทถ้วน)  
และเทศบำลต้ำบลน้้ำสวยได้ด้ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำรดังกล่ำวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   จึงขอรำยงำนผล
กำรจดัซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  ประจ้ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน งบประมาณที่
ได้รับ 

วิธีการ
จัดซ้ือ/ 
จัดจ้าง 

จ านวน
ครั้งท่ี
จัดซ้ือ/
จัดจ้าง 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

งบประมาณ
ที่ประหยัด

ได้ 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

22,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 21,450.00 550.00 100  

2 จัดซื้อตู้เย็น  
ขนำด 7 คิวบิกฟุต 

9,400.00 เฉพำะเจำะจง 1 9,400.00 - 100  

3 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร  
จ้ำนวน 1 หลัง 

6,600.00 เฉพำะเจำะจง 1 6,600.00 - 100  

4 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร  
จ้ำนวน 4 หลัง 

16,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 16,000.00 - 100  

5 
 

จัดซ้ือโคมไฟถนน 95,500.00 เฉพำะเจำะจง
  

1 95,500.00 - 100 เงิน
รำงวัล 

6 
 

จัดซ้ือโทรทัศน์  
ขนำด 55 น้ิว 

22,000.00 เฉพำะเจำะจง
  

1 22,000.00 - 100 เงิน
รำงวัล 

7 
 

จัดซ้ือโต๊ะเหล็ก 
ขนำด 5 ฟุต 

6,500.00 เฉพำะเจำะจง
  

1 6,500.00 - 100  

8 
 

โครงกำรปรับปรุงถนน
คอนกรีตแอสฟลัท์ติกซอย
มิตรสัมพันธ์ 

490,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 489,500.00 500.00 100  

9 
 

โครงกำรขุดลอกบุ่งน้้ำลำย 490,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 489,000.00 1,000.00 100 เงินทุน
ส้ำรอง

เงินสะสม 

10 โครงกำรก่อสร้ำงคันฝำย 
กั้นน้้ำลำยบ้ำนซำ้พ ุ

426,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 425,000.00 1,000.00 100 เงินทุน
ส้ำรอง

เงินสะสม 

11 
 

โครงกำรปรับปรุงอำคำรกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบำลตำ้บลน้้ำสวย 

203,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 202,000.00 1,000.00 100  

12 
 

โครงกำรปรับปรุงอำคำรงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยเทศบำลต้ำบลน้้ำสวย 

73,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 73,000.00 - 100  

13 
 

โครงกำรก่อสร้ำงคันฝำยกั้น
น้้ำลำยบ้ำนนำน้้ำมัน 

157,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 156,000.00 1,000.00 100 เงินทุน
ส้ำรอง
เงิน

สะสม 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน งบประมาณที่
ได้รับ 

วิธีการ
จัดซ้ือ/ 
จัดจ้าง 

จ านวน
ครั้งท่ี
จัดซ้ือ/
จัดจ้าง 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

14 โครงกำรก่อสร้ำงคันฝำยกั้น
น้้ำโศกลึกบ้ำนซำ้พ ุ

123,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 122,000.00 1,000.00 100 เงินทุน
ส้ำรอง
เงิน

สะสม 

15 
 

โครงกำรปรับปรุงระบบ
โครงข่ำยใยแก้วน้ำแสงหอ
กระจำยข่ำวและกล้องวงจร
ปิด CCTV 

230,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 230,000.00 - 100  

16 
 

โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อ
กำรเกษตรลงหินคลุกสำย
กกไฮ-ภฮูวด 

328,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 287,000.00 41,000.00 100  

17 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้้ำ คสล.รูปตัวยู สำยซอย
ท่ำวังแคน 

313,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 312,000.00 1,000.00 100  

18 
 

โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อ
กำรเกษตรลงหินคลุกสำย
นำป่ำไผ่ใหญ่-เพียภมูะแว 

253,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 220,000.00 33,000.00 100  

19 โครงกำรปรับปรุงถนน
คอนกรีตแอสฟลัท์ติกซอย
เทศบำล 10 

240,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 215,000.00 25,000.00 100  

20 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย
สำมัคค ี

498,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 497,000.00 1,000.00 100  

21 
 

โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อ
กำรเกษตรลงหินคลุกสำย
ร่องเชียง 

235,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 204,000.00 31,000.00 100  

22 โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว ศพด.
เทศบำลตำ้บลน้้ำสวย 

19,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 19,000.00 - 100  

23 
 

โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อ
กำรเกษตรลงหินคลุกซอย
ข้ำงศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน 

207,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 184,000.00  23,000.00 100  

24 
 

โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อ
กำรเกษตรลงหินคลุกสำย
ห้วยปูน-หนองงูเหลือม 

75,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 68,000.00 7,000.00 100  

25 
 

โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อ
กำรเกษตรลงหินคลุกสำย
ดอนเจ้ำปู ่

192,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 170,000.00 22,000.00 100  

26 
 

โครงกำรซ่อมแซมคอ
สะพำนบ้ำนวังแคน หมู่ที่ 7 

80,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 80,000.00 - 100  

27 
 

โครงกำรปรับปรุงถนนหิน
คลุกสำยเพีย-หัวฝำย  
หมู่ที ่2 

70,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 70,000.00 - 100 อุดหนนุ
เฉพำะ

กิจ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน งบประมาณที่ได้รับ วิธีการ
จัดซ้ือ/ 
จัดจ้าง 

จ านวน
ครั้งท่ี
จัดซ้ือ/
จัดจ้าง 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

28 โครงกำรปรับปรุง
ถนนเพื่อกำรเกษตร
สำยยำยเถิก  
หมู่ที่ 2 

11,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 11,000.00 - 100 จ่ำยขำด
เงินสะสม 

29 โครงกำรก่อสร้ำง
คลองส่งน้้ำฝำยงิ้ว 

344,000.00 เฉพำะเจำะจง 1 - 344,000.00 -  

รวมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5,235,000.00  29 4,700,950.00 534,050.00   

30 โครงกำรจัดซ้ือรถ
โดยสำร ขนำด 12 ท่ี
น่ัง 

1,288,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

1 1,260,000.00 28,000.00 100 เงิน
รำงวัล 

31 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลท์ติกสำยบ้ำน
เพีย-หัวฝำย 

9,950,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

1 9,880,000.00 70,000.00 100 อุดหนนุ
เฉพำะกิจ 

32 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลท์ติกสำยอ่ำง
นำน้้ำมัน หมู่ที่ 3 

9,850,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

1 9,589,000.00 261,000.00 100 อุดหนนุ
เฉพำะกิจ 

รวมการจดัซื้อจดัจ้าง 
โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป 

21,088,000.00  3 20,729,000.00 359,000.00   

รวมท้ังสิ้น 26,323,000.00  32 25,429,950.00 893,050.00   
 

 

ตารางท่ี  1  แสดงร้อยละของจ้ำนวนครั้ง  จ้ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ้ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 

จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

32 29 
(90.63) 

3 
(9.37) 

 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลต้ำบลน้้ำสวยได้ด้ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีจ้ำนวนทั้งสิ้น 32 ครั้ง 
พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่สูงที่สุดคือ  วิธีเฉพำะเจำะจง  จ้ำนวน  29 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.63 รองลงมำ คือวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  จ้ำนวน 3 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 9.37 
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ตารางท่ี  2  แสดงร้อยละของงบประมำณ  จ้ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ้ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

26,323,000.00 5,235,000.00 
(19.89) 

21,088,000.00 
(80.11) 

 

 จำกตำรำง  จะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต้ำบลน้้ำสวย  จ้ำนวน  
26,323,000.-บำท  พบว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  เป็นจ้ำนวน
เงินมำกที่สุด  คือ  21,088,000.-บำท  คิดเป็นร้อยละ  80.11  รองลงมำคือวิธีเฉพำะเจำะจง  เป็นจ้ำนวนเงิน  
5,235,000.-บำท  คิดเป็นร้อยละ  19.89   

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เฉพำะเจำะจง ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

90.63

9.
37
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 จะเห็นได้ว่ำงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นั้นมำเป็นอันดับแรก  
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับกำรจ้ำแนกตำมจ้ำนวนครั้งที่เป็นอันดับที่ 2  (ตำรำงที่ 1)  ส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี
เฉพำะเจำะจงมำเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งไมส่อดคล้องกับกำรจ้ำแนกตำมจ้ำนวนครั้งทีเ่ป็นอันดับที่ 1 (ตำรำงท่ี 1)  

 

 

 

ตำรำงที่  3  แสดงร้อยละกำรประหยัดงบประมำณ  ประจ้ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 

งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ใช้ ประหยัดงบประมาณ 

26,323,000.00 25,429,950.00 
(96.61) 

893,050.00 
(3.39) 

 

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เทศบำลต้ำบลน้้ำสวยสำมำรถด้ำเนินกำรได้ 32 โครงกำร 
งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  26,323,000.-บำท  งบประมำณที่ใช้ในกำรท้ำสัญญำ  25,429,950.-บำท  
คิดเป็นร้อยละ 9.61  โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้  จ้ำนวน  893,050.-บำท  คิดเป็นร้อยละ  3.39 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคา 
19.89

เฉพาะเจาะจง 
80.11
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
- กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  แต่ละกองมีแผนกำรด้ำเนินกำรแต่ไม่เป็นไปตำมแผนเนื่องจำกกำรโอน
เงินจัดสรรรำยได้ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นที่มีหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมประมำณกำรและ
กำรโอนเงินล่ำช้ำ 
- กำรด้ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  บำงรำยกำรเป็นงำนที่ต้องกระท้ำเร่งด่วน  กระชั้นชิด  ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลำดในกำรด้ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 
- เจ้ำหน้ำที่พัสดุแต่ละกอง  บำงส่วนยังไม่เข้ำใจขั้นตอนและกรอบเวลำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  จึงยังมีกำรด้ำเนินกำร
ตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ 
- มีกำรต่อรองรำคำเกิดขึ้นน้อยมำกในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละครั้ง 
 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ประสำนให้แต่ละกองจัดท้ำแผนกำรด้ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และให้ด้ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน หำกเงินรำยได้
ไม่เปน็ไปตำมประมำณกำรและระยะเวลำที่วำงแผนไว้ให้ปรับแผน 
- เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  ต้องศึกษำระเบียบที่ออกมำใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
- จัดท้ำแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน  เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงว่ำมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญำของเทศบำลต้ำบลน้้ำสวยหรือไม่ 
- เพ่ิมเอกสำรกำรต่อรองรำคำกับผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับเทศบำลต้ำบลน้้ำสวย 

 

          งำนพัสดุกลำง 
         กองคลัง  เทศบำลต้ำบลน้้ำสวย 
                                                                                                   16 พฤศจิกำยน 2563 

แผนภูมิแสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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