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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ ือ้จัดจ้าง ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ.2560  
-------------------- 

    กองคลัง (งานพัสดุ) ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โดยจําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นอย่างไร มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบทีที่ผ่านมา   และนําผลมาวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี 
งบประมาณถัดไป ดังน้ี 
 
     1. ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ลําดับ 
ที่ 

แผนงาน 
วิธีการ 
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
ที่ประหยัด 

ได้ 

ดําเนินงาน 
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมาย 
เหตุ 

1 จ้างก่อสร้างศูนย์สภุาพเพ่ือสง่เสรมิ
สมรรถนะทางกายศูนย์นครนายก 
ตําบลวังกระโจม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 1 รายการ 

ประกาศ 
ประกวดราคา 

33,910,100.00 30,176,500.00 3,733,600.00 100.00  

2 จ้างปรับปรุงแหลง่เรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเดก็
ระดับประถมศึกษา แขวงดสุิต เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 1 รายการ 

ประกาศ 
ประกวดราคา 

9,890,800.00 9,850,000.00 40,800.00 100.00  

3 จ้างปรับปรุงอาคารและทางเช่ือม
อาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกจิ แขวงดสุิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 1 รายการ 

ประกาศ 
ประกวดราคา 

2,850,000.00 2,889,000.00 -38,900.00 100.00 ใช้เงิน 
มหา 
วิทยาลัย 
สมทบ 

4 จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกจิกรรม
และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Activity Space Center) แขวง
ดุสิต เขตดุสติ กรงุเทพฯ 1 
รายการ 

ประกาศ 
ประกวดราคา 

16,000,000.00 15,929,090.00 70,910.00 100.00  

5 จ้างปรับปรุงอาคารสํานักวิทย
บริการและหอสมดุศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ลําปาง ตําบลสบตุ๋ย 
อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 1 
รายการ 

ประกาศ 
ประกวดราคา 

19,850,000.00 19,770,000.00 80,000.00 100.00  

รวม 82,500,900.00 78,614,590.00 3,925,310.00 100.00  

 
ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ท่ี งบลงทุน 
งบประมาณแผ่นดิน 

ประมาณการ จ่ายจริง +/- 

1 ค่าครุภัณฑ์ - - - 
2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 82,500,900.00 78,614,590.00 +3,925,310.00 
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 1.1 กราฟแสดงงบประมาณท่ีได้รับ 
 

 
 
 1.2 กราฟแสดงงบประมาณท่ีใช้จ่ายจรงิ 
 

 
 
 
 
 
 

33,910,100.00

9,890,800.00

2,850,000.00

16,000,000.00

19,850,000.00

งบประมาณท่ีได้รับ

จ้างก่อสร้างศนูย์สภุาพเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางกายศนูย์
นครนายก ตําบลวงักระโจม อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก 1 
รายการ

จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของเด็กระดบั
ประถมศกึษา แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 1 รายการ

จ้างปรับปรุงอาคารและทางเช่ือมอาคารโครงการปฏิบตัิการ
วิชาชีพธุรกิจ แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 1 รายการ

จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนกัศกึษา 

(Activity Space Center) แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
1 รายการ

จ้างปรับปรุงอาคารสํานกัวิทยบริการและหอสมดุศนูย์การศกึษา
นอกท่ีตัง้ ลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 1 
รายการ

30,176,500.00

9,850,000.00

2,889,000.00

15,929,090.00

19,770,000.00

งบประมาณท่ีใช้จริง

จ้างก่อสร้างศนูย์สภุาพเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางกายศนูย์
นครนายก ตําบลวงักระโจม อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก 1 
รายการ

จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของเด็กระดบั
ประถมศกึษา แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 1 รายการ

จ้างปรับปรุงอาคารและทางเช่ือมอาคารโครงการปฏิบตัิการ
วิชาชีพธุรกิจ แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 1 รายการ

จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนกัศกึษา 

(Activity Space Center) แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
1 รายการ

จ้างปรับปรุงอาคารสํานกัวิทยบริการและหอสมดุศนูย์การศกึษา
นอกท่ีตัง้ ลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 1 
รายการ



3 
 
 1.3 กราฟแสดงงบประมาณท่ีประหยัดได้ 
 

 
 
 
 
 
  2. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
      ร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น กองคลัง (งานพัสดุ) มีจํานวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ
งานพัสดุมีเพียงวิธีเดียวคือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จํานวน 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
  3. งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
      ร้อยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากตารางจะ
เห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กองคลัง (งานพัสดุ) มีจํานวน 82,500,900.00 บาท พบว่ามี
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวมีจํานวนสูงสุด คือ 82,500,900.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้ดซื้อจัดจ้าง  
 
  4. การประหยัดงบประมาณ 
      ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 5 โครงการ สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อยละ 
100.00 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จํานวนเงิน 3,925,310.00 บาท 
 
 
 

3,733,600.00

40,800.00 ‐38,900.00

70,910.00
80,000.00

งบประมาณท่ีประหยดัได้

จ้างก่อสร้างศนูย์สภุาพเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางกายศนูย์
นครนายก ตําบลวงักระโจม อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก 1 
รายการ

จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของเด็กระดบั
ประถมศกึษา แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 1 รายการ

จ้างปรับปรุงอาคารและทางเช่ือมอาคารโครงการปฏิบตัิการ
วิชาชีพธุรกิจ แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 1 รายการ

จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนกัศกึษา 

(Activity Space Center) แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
1 รายการ

จ้างปรับปรุงอาคารสํานกัวิทยบริการและหอสมดุศนูย์การศกึษา
นอกท่ีตัง้ ลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 1 
รายการ
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  5. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด  
      - กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง บางครั้งการดําเนินการจัดหาแล้วไม่ได้ผลดี เช่น ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา ทําให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาที่ยาวนาน 
      - ปัญหาระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการดําเนินการได้ 
      - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา และคิดราคา 
 
  6. แนวทางปรับปรุงการดําเนนิงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 
      - ประสานงานและเร่งรัดให้แต่ละงานดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ที่ได้กําหนดไว้ 
      - เจ้าหน้าทีพั่สดุต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 


