บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ที่
ชม 58004 / วันที่ 25 ตุลาคม 2561
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
............................................................................................................................. .......................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลไชยสถาน
เรื่องเดิม
ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลไชยสถาน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 รวมถึ ง งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อเท็จจริง
งานพัสดุ ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยครบถ้วนตามกาหนดเวลา
จึงขอสรุปผลการดาเนินงานการจัดหาพัสดุตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ลาดับ
รายการ/ประเภท
รายการ
จานวนเงิน
จานวน
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
1 วิธีเฉพาะเจาะจง
807
80
12,907,015.18
80
2 วิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3
20
3,300,000.00
20
e-bidding
รวม
810 100.00
16,207,015.18 100.00
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)

.
(นางสาวปวีณา เงินถา)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
.

(ลงชื่อ)
(นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว)
ผู้อานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) สิบเอก
(ศีละถาวร ชุมภูศรี)
รองปลัดเทศบาลตาบลไชยสถาน
(ลงชื่อ)

□ ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายบุญโสต สมมนุษย์)
นายกเทศมนตรีตาบลไชยสถาน

.
(นายยรรยง อยู่เย็น)
ปลัดเทศบาลตาบลไชยสถาน

.

.

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทงานก่อสร้าง ที่มีการจัดจ้าง จานวน 27
รายการ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่กาหนดให้
ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิด
ความคุ้มค่าเหมาะสมประโยชน์ต่อภาครัฐ
ตารางที่ 1

แสดงร้อยละของจานวนโครงการก่อสร้างจาแนกตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ
วิธีการจัดจ้าง
1 วิธีเฉพาะเจาะจง
2 วิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding
รวม

จานวนโครงการ
26
1
27

งบประมาณ (บาท)
3,955,400.00
554,000.00

ร้อยละ
87.71
12.29

4,509,400.00

100.00

ตามตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้างจาแนกตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จากจานวน
งบประมาณ 4,509,400.00 (27 โครงการ) ส่วนใหญ่ดาเนินการจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ
87.71 ใช้งบประมาณ จานวน 3,955,400.00 บาท (26 โครงการ) และ วิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding คิดเป็นร้อยละ 12.29 ใช้งบประมาณจานวน 554,000.00 บาท (1 โครงการ)
แผนภูมิที่ 1

แสดงร้อยละของจานวนโครงการก่อสร้างจาแนกตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภูมิรายงานการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง
จาแนกตามจานวนเงินงบประมาณ
e-bidding
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12.29%

เฉพาะเจาะจง
87.71%

-2ตารางที่ 2

แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณของจานวนโครงการก่อสร้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
วิธีการจัดจ้าง
จานวน
งบประมาณ
วงเงินจ้าง
การประหยัด
ร้อยละ
โครงการ
1 วิธีเฉพาะเจาะจง
26
3,955,400.00 3,869,200.00 86,200.00
2.18
2 วิธีประมูลจ้างด้วยระบบ
1
554,000.00 407,300.00 146,700.00 26.48
อิเล็กทรอนิกส์
e-bidding
รวม
27
4,509,400.00 4,276,500.00 232,900.00
5.16
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการประหยัดงบประมาณของจานวนโครงการก่อสร้างจาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ผลปรากฎว่าวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มีการประหยัดงบประมาณมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 26.48 เป็นจานวนเงิน 146,700.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
แผนภูมิที่ 2

การประหยัดงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดจ้างของโครงการก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง
งานประเภทโครงการก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (จานวนเงิน:บาท)
146,700.00
86,200.00

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดแนบท้าย
แบบรายงานการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ที่ 8
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก - ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์หน้าชมรมผู้สงู อายุ หมู่ ที่ 3
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ที่ 1
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ที่ 5
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
แบบ (Overlay) หมู่ ที่ 2
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
หมู่ ที่ 1
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ที่ 3
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ที่ 5 (ณ ล้าเหมืองข้างบ้านนางสิริลกั ษณ์ ลิปญ
ั ญา)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างราวกันตก หมู่ ที่ 2
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
10 เสริมเหล็ก หมู่ ที่ 7

สัญญา/
ใบสั่ งจ้าง

ลงวันที่

ผู้รบั จ้าง

งบประมาณ

วงเงินจ้าง

การประหยัด
งบประมาณ

วิธีดาเนินการ

28/2561 ๒๑ ก.ย. ๖๑

หจก.กิตติรัช คอนสตรัคชั่น

554,000.00

407,300.00

25/2561 ๑๐ ส.ค. ๖๑

นายเอกชัย เคหัง

143,000.00

143,000.00

3/2561 ๒๒ ต.ค. ๖๐

ร้าน ณธัญ

335,000.00

331,500.00

105,000.00

105,000.00

151,000.00

150,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

116,000.00

114,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

7/2561 ๒๕ ธ.ค. ๖๐

นายเสน่ห์ บัวชุม
บริษทั กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง
12/2561 ๒๕ เม.ย. ๖๑
จ้ากัด
บริษทั กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง
13/2561 ๒๕ เม.ย. ๖๑
จ้ากัด

146,700.00 e-bidding
-

เฉพาะเจาะจง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
-

เฉพาะเจาะจง

15/2561 ๑๐ พ.ค. ๖๑

นายปฏิภาณ สุรินต๊ะ

85,000.00

84,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

14/2561 ๑๐ พ.ค. ๖๑

นายปฏิภาณ สุรินต๊ะ

22,500.00

22,000.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

17/2561 ๑๔ มิ.ย. ๖๑

นายมงคล ใจขัน

62,000.00

54,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

19/2561 ๒๒ มิ.ย. ๖๑

นางสาวสรัญญา สุริยะ

407,000.00

388,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

458,000.00

457,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

136,000.00

93,500.00

42,500.00 เฉพาะเจาะจง

11 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 6 21/2561 ๒๙ มิ.ย. ๖๑
นายประสิทธิ์ ดวงแก้ว
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงผิวทางด้วย
12 (PARA-Asphalt concrete) หมู่ ที่ 3
22/2561 ๒๙ มิ.ย. ๖๑ บริษทั ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง จ้ากัด

หมายเหตุ

ที่

โครงการ

สัญญา/
ใบสั่ งจ้าง

ลงวันที่

13 ส้ารองจ่าย - ลงหินคลุก หมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 6 หมู่ 7

24/2561 ๓ ส.ค. ๖๑

14 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ที่ 6

4/2516 ๒๓ พ.ย. ๖๐

15 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ที่ 4
16 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ ที่ 7
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ค่าบ้ารุงรักษา
17 และปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ค่าบ้ารุงรักษา
18 และปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ค่าบ้ารุงรักษา
19 และปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนน
20 โดยการลงหินคลุก ซอย 5 หมู่ ที่ 6
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบ
21 ประปาเทศบาลต้าบลไชยสถาน
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงถนน
22 โดยการลงหินคลุก หมู่ ที่ 6
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนน
23 ด้วยแอสฟัลท์ หมู่ ที่ 2 หมู่ ที่ 3
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงถนน
24 โดยการลงหินคลุก หมู่ ที่ 5
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนน
25 ด้วยแอสฟัลท์ หมู่ ที่ 4
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนน
26 ด้วยแอสฟัลท์ หมู่ ที่ 7

ผู้รบั จ้าง

งบประมาณ

วงเงินจ้าง

การประหยัด
งบประมาณ

วิธีดาเนินการ

-

เฉพาะเจาะจง

50,600.00

50,600.00

294,000.00

293,000.00

9/2561 ๒๒ ก.พ. ๖๑

นายมงคล ใจขัน
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภณากราววอ
เตอร์เซอร์วสิ
บริษทั นาคราช วอเตอร์ ซีสเต็ม
จ้ากัด

294,000.00

294,000.00

10/2516 ๓ เม.ย. ๖๑

นายปฏิภาณ สุรินต๊ะ

484,000.00

477,000.00

ร้าน อินค้าพาณิชย์

36,000.00

36,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน อินค้าพาณิชย์

49,800.00

49,800.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายเสน่ห์ บัวชุม

74,000.00

74,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

46,500.00

46,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

23/2561 ๑ ส.ค. ๖๑

นายเสน่ห์ บัวชุม
บริษทั นาคราช วอเตอร์ ซีสเต็ม
จ้ากัด

50,200.00

50,000.00

26/2561 ๒๔ ส.ค. ๖๑

นายมงคล ใจขัน

89,400.00

89,400.00

-

เฉพาะเจาะจง

27/2561 ๒๙ ส.ค. ๖๑ บริษทั ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง จ้ากัด

70,000.00

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

30/2561 ๒๗ ก.ย. ๖๑

81,900.00

81,900.00

-

เฉพาะเจาะจง

31/2561 ๒๘ ก.ย. ๖๑ บริษทั ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง จ้ากัด

110,000.00

110,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

32/2561 ๒๘ ก.ย. ๖๑ บริษทั ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง จ้ากัด

155,000.00

155,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

18/251 ๑๔ มิ.ย. ๖๑

นายมงคล ใจขัน

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
-

เฉพาะเจาะจง

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

200.00 เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ

ที่

โครงการ

27 ปรับภูมิทศั น์ ศพด

สัญญา/
ใบสั่งจ้าง

ลงวันที่

16/2561 ๒๓ พ.ค. ๖๑
รวมทัง้ สิ้น

ผู้รบั จ้าง

นายมงคล ใจขัน

งบประมาณ

วงเงินจ้าง

49,500.00

49,500.00

4,509,400.00

4,276,500.00

การประหยัด
งบประมาณ

วิธีดาเนินการ

-

เฉพาะเจาะจง

232,900.00

5.16

หมายเหตุ

