
การวิเคราะหการดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 

  เทศบาลนครตรังไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 โดยไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  1,215  เรื่อง   ดังนี้  

1.รอยละโครงการจําแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจาง  

  การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 พบวา เทศบาลนครตรังดําเนินการ

จัดซื้อจัดการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 1,215  เรื่อง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 

  1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  1,160  เรื่อง  คิดเปนรอยละ 95.47 

  1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding ) จํานวน  54  เรื่อง  คิดเปนรอยละ  4.44  

  1.3 จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน 1 เร่ือง  คิดเปนรอยละ 0.09 

  ท้ังนี้จะเห็นวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางที่เทศบาลนครตรัง ใชเปนสวนใหญ คือวิธีเฉพาะเจาะจง     

รองลงมาคือ  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding ) และ จางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

  สําหรบัการจัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding )  และ

จางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เก่ียวของ 

2.รอยละของงบประมาณจําแนกตามงบประมาณจัดซื้อจัดจาง 

  การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 พบวา เทศบาลนครตรัง ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางรวม 1,215 เรื่อง เปนเงนิ 344,426,076.36 บาท จําแนกตามงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

ดังนี้  

  2.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  งบประมาณ 65,298,576.36 บาท คิดเปนรอยละ 18.96 

  2.2 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอกนิกส (e-bidding )  งบประมาณ  259,127,500  บาท         

คิดเปนรอยละ 75.23 

  2.3 จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  งบประมาณ 20,000,000 บาท  คิดเปนรอยละ 5.81 

  ท้ังนี้จะเห็นวางบประมาณที่ใชในแตละวิธีการจัดซื้อจัดจางที่เทศบาลนคตรัง ใชในการดําเนินการ

สวนใหญ คือ คือวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอกนิกส ( e-bidding )  คิดเปนรอยละ 75.24  รองลงมาคือ             

วิธีเฉพาะเจาะจง  คิดเปนรอยละ 18.96  และ จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คิดเปนรอยละ 5.81 

   

 

 

 

 

 

 



ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง  

  1.การจัดซื้อจัดจางที่ตองดําเนินการในสถานการณเรงดวน หรือในสถานการณไมปกติ 

  2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 

บุคลากรขาดความรูความเขาในการปฏิบัติงานดานพัสดุ  

  3.ในการประกวดราคาซื้อหรือจางพบวาบางโครงการผูเสนอราคาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไม

ครบถวนไมเปนไปตามประกาศ จึงตองยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นและตองดําเนินการใหม ทําใหการจัดซื้อจัด

จางไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  

  4.คูสัญญาไมสามารถสงมอบพัสดุ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาได ทําใหผลการจัดซื้อจัด

จางไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

  5.วิกฤตโควิด 19 ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประสบปญหา 

ขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจดัจาง 

  1.กรณีการจัดซื้อจัดจางในสถานการณเรงดวนใหสํานัก/กอง เจาของเร่ืองเรงประสาน กองคลัง

ดําเนินการโดยเร็วที่สุด 

  2.จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานงานดานพัสดุใหแก

บุคคลากรของเทศบาลนครตรัง อยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉพาะเจาะจง e-bidding
 จางที่ปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
รวม

ต.ค.-62 11,777,713.08       22,132,000.00         20,000,000.00           53,909,713.08       

พ.ย.-62 6,134,985.75         23,175,000.00         29,309,985.75       

ธ.ค.-62 4,060,184.87         47,820,800.00         51,880,984.87       

ม.ค.-63 4,770,158.91         8,774,200.00           13,544,358.91       

ก.พ.-63 5,359,722.42         12,537,000.00         17,896,722.42       

ม.ีค.-63 5,606,837.46         32,152,500.00         37,759,337.46       

เม.ย.-63 4,033,316.02         25,577,000.00         29,610,316.02       

พ.ค.-63 10,237,134.96       4,696,000.00           14,933,134.96       

ม.ิย.-63 2,993,060.54          - 2,993,060.54         

ก.ค.-63 2,901,846.07         64,807,400.00         67,709,246.07       

ส.ค.-63 6,307,124.53         13,055,600.00         19,362,724.53       

ก.ย.-63 1,116,491.75         4,400,000.00           5,516,491.75         

รวม (บาท ) 65,298,576.36       259,127,500.00        20,000,000.00           344,426,076.36      

          จากตาราง จะเห็นไดวาในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครตรังมีการใชงบประมาณใน

การจัดซื้อจัดจางทั้งสิ้น เปนเงนิ 344,426,076.36 บาท ( สามรอยสี่สิบสี่ลานสี่แสนสองหมื่นหกพัน

เจ็ดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค ) พบวางบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสูงสุด คือ วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding ) เปนเงิน  259,127,500 บาท  ( สองรอยหาสิบเกาลานหนึ่งแสน

สองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน ) คิดเปนรอยละ 75.23  รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง  เปนเงนิ  

 65,298,576.36  บาท (หกสิบหาลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันหารอยเจ็ดหกบาทสามสิบหกสตางค ) 

คิดเปนรอยละ 18.96 จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนเงิน 20,000,000 บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน) 

คิดเปนรอยละ 5.81

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายงานสรุปจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563

จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง

เดือน



เงินงบประมาณ (บาท ) รอยละ

65,298,576.36         18.96

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส

259,127,500.00        75.23

20,000,000.00         5.81

344,426,076.36        100.00

       จากตาราง จะเห็นไดวาในปงบประมาณ พ.ศ.2563  เทศบาลนครตรังมีการใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง

ทั้งสิ้น 344,426,076.36 บาท ( สามรอยสี่สิบสี่ลานสี่แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค )

พบวางบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสูงที่สุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding )     เปนเงิน

 259,127,500 บาท (สองรอยหาสิบเกาลานหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน ) คิดเปนรอยละ 75.23

รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง  เปนเงนิ  65,298,576.36  บาท (หกสิบหาลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันหารอย

เจ็ดหกบาทสามสิบหกสตางค )  คิดเปนรอยละ 18.96  จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เปนเงิน

20,000,000 บาท ( ย่ีสิบลานบาทถวน ) คิดเปนรอยละ 5.80 

รายงานสรุปจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563

จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ( e-bidding )

 จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวม



     จากกราฟแสดงรอยละของจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนก

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางไดดังนี้

1 วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 65,298,576.36 บาท  คิดเปนรอยละ 18.96

2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding )  งบประมาณ 259,127,500 บาท คิดเปนรอยละ 75.23

3 จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  งบประมาณ 20,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.81

จําแนกตามงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายงานสรุปจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563

 เฉพาะเจาะจง
18.96%

( e-bidding )
75.23%

 จา้งทปีรกึษาโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

5.81%

 เฉพาะเจาะจง  ( e-bidding )  จา้งทปีรกึษาโดยวธิเีฉพาะเจาะจง



เฉพาะเจาะจง e-bidding
   จางที่ปรึกษาโดย  

   วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

ต.ค.-62 85 4 1                        90              

พ.ย.-62 141 3 144             

ธ.ค.-62 121 5 126             

ม.ค.-63 116 4 120             

ก.พ.-63 105 4 109             

ม.ีค.-63 110 10 120             

เม.ย.-63 85 8 93              

พ.ค.-63 61 3 64              

ม.ิย.-63 84 84              

ก.ค.-63 94 4 98              

ส.ค.-63 134 7 141             

ก.ย.-63 24 2 26              

รวม (บาท ) 1,160                      54               1                        1,215          

รายงานสรุปจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง ในงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง

เดือน

วิธีการจัดซื้อจัดจาง



วิธีการจัดซื้อจัดจาง โครงการ รอยละ

 เฉพาะเจาะจง 1,160           95.47

 ( e-bidding ) 54               4.44

จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1                 0.09

รวม 1,215           100.00

จํานวนโครงการในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางไดดังนี้

1 วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน  1,160 เรื่อง คิดเปนรอยละ 95.47

2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding )  จํานวน  54 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.44

3 จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.09

รายงานสรุปจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง ในงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง



จากกราฟแสดงจํานวนโครงการในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง

ไดดังนี้

1 วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน  1,160 เรื่อง คิดเปนรอยละ 95.47

2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส ( e-bidding )  จํานวน  54 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.44

3 จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.09

กราฟแสดงจํานวนโครงการท่ีจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2563

จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง

95.47%

4.44%

0.09%

 เฉพาะเจาะจง

( E-BIDDING )

จา้งทปีรกึษาโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00


