
 
 

 
  
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เทศบาลเมืองนราธวิาส 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง      เทศบาลเมอืงนราธิวาส 
 
 
 

  



รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ในปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 825 โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 477,742,281.76 บาท แยกเป็น 

1. งบประมาณงบด าเนินงาน  จ านวนเงิน 103,588,581.76 บาท 
2. งบประมาณค่าครุภัณฑ์  จ านวนเงิน   20,630,100.00 บาท 
3. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 353,523,600.00 บาท 

 มีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
1. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 477,742,281.76 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน  

473,957,675.26 บาท ประหยัดงบประมาณ 3,784,606.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.79 
2. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จ านวน 797 โครงการ ดังนี้ 

งบด าเนินงาน จ านวน 756 โครงการ  
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จ านวน 41 โครงการ 

3. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ านวน 27 โครงการ ดังนี้ 
งบด าเนินงาน จ านวน 9 โครงการ 
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 18 โครงการ 

4. มีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ 

 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยความโปร่งใส ทันก าหนดเวลา    ทันต่อ
ความต้องการใช้ เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขอรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ วิธีการจัดซือ้/จ้าง จ านวน
โครงการ 

วงเงินที่ใช้ในการ
จัดหาหรือ

งบประมาณ (บาท) 

ราคาที่จดัหา 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

ร้อยละ 
ประหยัด 

งบประมาณ 

ด าเนนิการ
เสร็จสิน้ 
(ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 797       
 งบด าเนินงาน        
 1.1 ไม่ผ่านระบบ e-GP 95      252,261.03      252,261.03 - - 100  
 1.2 ผ่านระบบ e-GP 661 54,561,191.73 54,561,191.73 - - 100  
 งบลงทุนค่าครภุัณฑ์        
 1.1 ผ่านระบบ e-GP 41   2,538,100.00   2,514,265.00 23,835.00 0.94 100  
2 วิธีคดัเลือก 27       
 งบด าเนินงาน        
 1.1 ผ่านระบบ e-GP 9 48,775,129.00 47,674,837.50 1,100,291.50 2.26 100  
 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
 1.1 ผ่านระบบ e-GP 18 51,595,700.00 49,266,120.00 2,329,580.00 4.52 100  
3 วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์

(E-bidding) 
1       

 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 320,019,900 319,689,000 330,900 0.10 100  
 รวมทั้งสิ้น 804 477,742,281.76 473,957,675.26 3,784,606.50 0.79 100  



- 
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ตารางแสดงจ านวนโครงการ/จ านวนเงิน จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ประจ าเดือน เงินงบประมาณ 
วิธ ี

เฉพาะ 
เจาะจง 

ผลการจัดซื้อ/
จ้าง (บาท) 

วิธี
คัดเลือก 

ผลการจัดซ้ือ/
จ้าง (บาท) 

วิธี E-
bidding 

ผลการจัดซื้อ/
จ้าง (บาท) รวม 

ผลการจัดซื้อ/จ้าง
ทั้งสิ้น (บาท) 

ต.ค.2564 62,095,350.00 183 18,219,400.00 7 42,826,837.50 0 0 190 61,046,237.50 

พ.ย.2564 6,897,688.60 12 6,276,688.60 1 620,000.00 0 0 13 6,896,688.60 
ธ.ค.2564 9,605,787.62 34 2,681,852.43 1 6,805,000.00 0 0 35 9,486,852.43 
ม.ค.2565 9,906,455.44 57 3,411,455.44 1 4,925,000.00 0 0 58 8,336,455.44 
ก.พ.2565 1,887,691.32 45 1,350,691.32 1 516,000.00 0 0 46 1,866,691.32 
มี.ค.2565 12,957,879.00 89 4,785,879.00 4 8,102,000.00 0 0 93 12,887,879.00 

เม.ย.2565 4,604,384.56 49 1,035,384.56 4 3,454,000.00 0 0 53 4,489,384.56 
พ.ค.2565 1,230,417.26 45 1,230,417.26 0 0 0 0 45 1,230,417.26 
มิ.ย.2565 329,220,571.55 74 2,700,771.55 2 6,424,120.00 1 319,689,000 77 328,813,891.55 

ก.ค.2565 11,385,209.94 46 6,161,809.94 1 5,125,000.00 0 0 47 11,286,809.94 
ส.ค.2565 17,135,258.12 80 3,631,958.12 3 13,190,000.00 0 0 83 16,821,958.12 
ก.ย.2565 10,815,588.35 83 5,841,409.54 2 4,953,000.00 0 0 85 10,794,409.54 

รวม 477,742,281.76 797 57,327,717.76 27 96,940,957.50 1 319,689,000 825 473,957,675.26 
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ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง จ านวนครั้ง จัดซื้อ/จ้าง คิดเป็นร้อยละ 
1. เฉพาะเจาะจง 797 96.61 
2. คัดเลือก 27  3.27 
3. ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

(E-bidding) 
1  0.12 

รวมทั้งสิ้น 825             100.00 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเทศบาลนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 825 ครั้ง พบว่า วิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 
797 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.61 รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จ านวน 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.01 และ
วิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุดคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ านวน 1 ครั้ง      
คิดเป็นร้อยละ 0.12 
 
 
 แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

                
      

                                
                          

 E-Bidding) 

0.12%
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง งบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1. เฉพาะเจาะจง 57,351,552.76 12.00 
2. คัดเลือก 100,370,829.00 21.01 
3. ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์     

(E-bidding) 
320,019,900.00 66.99 

รวมทั้งสิ้น 477,742,281.76              100.00 
 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการใช้
งบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 477,742,281.76 บาท พบว่าวิธีการที่ใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (E-bidding) จ านวนเงิน 
320,019,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.99 รองลงมาคือวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 100,370,829 บาท
คิดเป็นร้อยละ 21.01 และวิธีการที่ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  
จ านวนเงิน 57,351,552.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ 
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ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ วิธีการจัดซื้อ/จ้าง จ านวนเงิน(บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1. งบประมาณท่ีได้รับ 477,742,281.76 100.00 
2. งบประมาณท่ีใช้ไป 473,957,675.26            99.21 
3. ประหยัดงบประมาณ 3,784,606.50     0.79 

 
จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้รับงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 477,742,281.76 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 
473,957,675.26 บาท โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวนเงิน 3,784,606.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  0.79 
 

แผนภูมิการประหยัดงบประมาณ 
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การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2565 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 โดยการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2565 แยกได้ ดังนี้ 

1. โครงการตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
1.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  0 โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  9 โครงการ 
(มีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2565 และงบประมาณของเทศบาล 

สมทบ จ านวน  1 โครงการ) 
2. โครงการจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
     2.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน 0 โครงการ 
 2.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน 1 โครงการ 
3. โครงการกันเงิน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2564 
  3.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน 6 โครงการ 
 3.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน 12 โครงการ 
รวมทั้งสิ้น    จ านวน 28 โครงการ 
 

งบลงทุน 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น 

ร้อยละ 
ประเภทการจัดหา 

หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท) จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 จ้างกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.และระบบ 
ระบายน้ า ถนนยะกัง 2 ซอย 3/1 
โดยวิธีคัดเลอืก 

621,000 620,000 1,000 0.16   งบประมาณปี 
2564 

2 ซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 1 คัน
โดยวิธีคัดเลอืก 

6,500,000 4,925,000  1,575,000 24.23   งบประมาณปี 
2564 

3 ซ้ือเครือ่งเลน่ภายในอาคาร (บ้าน
บอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ) 1 ชุด
โดยวิธีคัดเลอืก 

2,000,000 1,980,000 20,000 1.00   งบประมาณปี 
2564 

4 จ้างกอ่สร้างตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในสวนกรมหลวงนราธิวาส  
ราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก 

600,000 598,000 2,000 0.33   งบประมาณปี 
2563 

5 ซ้ือรถบรรทกุดเีซล ขนาด 6 ตนั 6 
ล้อ ติดตั้งเครนพรอ้มกระเช้า 1 คนั
โดยวิธีคัดเลอืก 

3,200,000 3,197,000 3,000 0.09   งบประมาณปี 
2564 

6 จ้างกอ่สร้างระบบการจัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลงิ (Refuse 
Derived Fuel:RDF)โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนกิส์(e-bidding) 

320,019,900 319,689,000 330,900 0.10   งบเงินอุดหนุน
จาก สผ.ปี
2564 

7 ซ้ือและติดตั้งโคมไฟ LED ฟลัตไลท ์
ส าหรับเสาไฮเมส ขนาด 200 w 
60 ชุด และขนาด 400W 60 ชุด
โดยวิธีคัดเลอืก 

3,300,000 3,227,120 72,880 2.21   งบประมาณปี 
2563 



8 ซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนกลาง เครื่องยนต์
เบนซิน ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400ซีซี 1 คันโดยวธิี
คัดเลือก 

2,000,000 1,790,000 210,000 10.50   งบประมาณปี 
2564 

9 ซ้ือรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตนั 
แบบดับเบ้ิลแคบ 1 คัน โดยวิธี
คัดเลือก 
 
 

1,092,000 1,000,000 92,000 8.42   งบประมาณปี 
2564 

10 จ้างกอ่สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3    
(บ้านยะกัง) โดยวิธีคัดเลอืก 

10,411,300 10,400,000 11,300 0.11   งบเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ+
งบประมาณปี
2565 

11 จ้างออกแบบปรับปรุงลาน
ประติมากรรมพรอ้มสะพานทางเข้า
บริเวณหาดนราทัศน์ด้านสะพาน
ปรีดา โดยวิธีคัดเลือก 

4,000,000 3,980,000 20,000 0.50   งบประมาณปี 
2563 

12 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย้ า ค.
ส.ล.พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแยกถนนอดุลตา
นนท์ 7 ช่วงที่ 2 โดยวิธีคัดเลอืก 

6,900,000 6,805,000 95,000 1.38   งบประมาณปี 
2563 

13 จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าและถนน ค.ส.ล.ซอย คชรัตน์ ส 
(ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 

953,000 953,000 - -   งบประมาณปี 
2564 

14 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
และระบบระบายน้ าถนนนรสขุ
อนุสรณ์ ซอย 3 โดยวิธีคัดเลอืก 

1294,000 1,294,000 - -   งบประมาณปี 
2564 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า     
ค.ส.ล. ซอยทิพย์วารี โดยวธิีคัดเลอืก 

875,000 762,000 113,000 12.91   งบประมาณปี 
2564 

16 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.และ
ระบบระบายน้ าถนนคชรัตน์ ซอย 1 
แยก 1 โดยวธิีคัดเลอืก 

724,000 724,000 - -   งบประมาณปี 
2564 

17 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.และ
ระบบระบายน้ าถนนประชาพัฒนา
ซอย 7 โดยวิธีคัดเลอืก 

1,370,000 1,370,000 - -   งบประมาณปี 
2564 

18 โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและ
ซอยในเขตเทศบาล โดยวิธีคัดเลอืก 

5,218,400 5,125,000 93,400 1.79   งบประมาณปี 
2563 

19 โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.และ
ระบบระบายน้ าซอยบุญม ี2 โดยวิธี
คัดเลือก 

537,000 516,000 21,000 3.91   งบประมาณปี 
2564 
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งบด าเนินการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น 

ร้อยละ 
ประเภทการจัดหา 

หมายเหต ุ
(บาท) (บาท) (บาท) จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการ
อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ 2565     
โดยวิธีคัดเลอืก 

3,875,000 3,875,000 0 0   งบประมาณปี 
2565 

2 จ้างเหมาบรกิารเพื่อดูแลรักษา
สวนสาธารณะ บริเวณสวนกรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทรแ์ละ
เกาะกลางถนนระแงะมรรคา โดยวิธี
คัดเลือก 

915,000 862,500 52,500 5.74   งบประมาณปี 
2565 

3 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพือ่
ดูแลรกัษาความสะอาดพืน้ที่
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา  โดยวิธี
คัดเลือก 

895,950 895,950 0    งบประมาณปี 
2565 

4 จ้างเหมาบรกิารเพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์เครือ่งจกัรกล 
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 6 
รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) 
อาคาร 30 คูหา พลับพลาที่ประทับ
และท่าพระยาสาย โดยวิธีคดัเลอืก 

1,728,000 1,615,750 112,250 6.50   งบประมาณปี 
2565 

5 จ้างเหมาบรกิารเพื่อดูแลความ     
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล 1-6 โดย
วิธีคัดเลอืก 

2,304,000 1,811,250 492,750 21.39   งบประมาณปี 
2565 

6 จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการ
อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส โดยวิธี
คัดเลือก 

3,925,000 3,875,000 50,000 1.27   งบประมาณปี 
2565 

7 ซ้ือวัสดุการศกึษา โดยวิธีคัดเลือก 974,179 973,000 1,179 0.12  
 

 งบประมาณปี 
2565 

8 จ้างรื้อร่อน คัดแยก และแปรรูปขยะ
มูลฝอย โดยวิธีคัดเลอืก 

30,000,000 29,850,000 150,000 0.50   จ่ายจากเงินทุน
ส ารองเงิน
สะสม 

9 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพือ่
ดูแลรกัษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณ
หาดนราทัศน ์โดยวิธีคัดเลือก 

4,158,000 3,916,387.50 241,612.50 5.81   งบประมาณปี 
2565 

 

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 797 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 

57,351,552.76 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 57,327,717.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.61 ของ
จ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 

2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จ านวน 27 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 100,370,829.00 
บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 96,940,957.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของจ านวนครั้งทีด่ าเนินการ
ทั้งหมด 

3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ านวน 1 ครั้ง รวมเงิน
งบประมาณ 320,019,900.00 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 319,689,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.12 ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 
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ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 

2. ส านัก/กอง ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

3. ปัญหาเรื่องการจัดท าขอบเขตของงาน และการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใช้
ระยะเวลาในการจัดท าขอบเขตของงานและการก าหนดราคากลาง ซึ่งการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องสืบ
ราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลมา
ประกอบ 
           - การก าหนดคุณลักษณะสุ่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อ 
แบบเจาะจง  
           - การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ 
โครงการ เช่น การก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ท่ีเฉพาะในงานก่อสร้าง, การก าหนดการปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียนในงานครุภัณฑ์  
           - การก าหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน  
ขาดไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้คุณลักษณะเกิดความ
ล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าก าหนด   

 - ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การค านวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องปรับ 
เปลี่ยนไปด้วย ท าให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่าก าหนด 

4. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล
การจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

5. ปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
6. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเพ่ิมเติม ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อน และมีความไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาการตีความส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ความล่าช้า 

7. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนราธิวาส บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน 
 8. ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : 
e-GP) ของกรมบัญชีกลางบางครั้งระบบไม่เสถียร ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งต้องหยุดชะงัก 
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แนวทางการแก้ไข  
 

1. ส านัก/กอง ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ควรด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
และจัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงานล่วงหน้าเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุได้ทันตามความต้องการใช้งาน 

2. ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด 

3. ต้องมีการพัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซื้อในแต่ละครั้ง เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับราคากลาง เพ่ือใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้โดยไม่มีข้อมูล
จัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี งบประมาณ 

4. เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายให้ท างานพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานควรได้รับการ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติงานพัสดุ 

 
 

……………………………………………………………….. 
  


