
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จังหวัดอ่างทอง 

 
จังหวัดอ่างทอง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒,๒๒๓.๐๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย งบรายจ่ายประจ าจ านวน ๙๙๗.๗๘๘ ล้านบาท        
งบลงทุน จ านวน ๑,๒๓๔.๒๙๙ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้จังหวัดวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อ    
จัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๑. ผลการด าเนินการในภาพรวม 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๒๒๓.๐๘๔ ล้านบาท  
     - งบรายจ่ายประจ า วงเงินได้รับการจัดสรร จ านวน    ๙๙๗.๗๘๘ ล้านบาท 

    - งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน วงเงินได้รับการจัดสรร จ านวน  ๑,๒๓๔.๒๙๙ ล้านบาท  
    - ค่าครุภัณฑ์   จ านวน      ๑๙๙.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ   ๑๖.๑๓๘  
    - ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๑,๐๓๕.๑๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๖๑ 
 
จังหวัดอ่างทอง ได้รับเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

โดยไดด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน จ านวน ๖๕๔ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ๖๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับการจัดสรร ๑,๒๓๔.๒๙๙ ล้านบาท ด าเนินการจริง 
๑,๒๓๐ ล้านบาท ประหยัดงบประมาณ ๔.๒๙๙ ล้านบาท 
 ๒. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง (ท่ีมาข้อมูลจากส านักงานคลังจังหวัดอ่างทอง GFMIS Terminal และ http://eis.gfmis.go.th) 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการ) 

ร้อยละ 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง  ๑๕๑ รายการ ๔๐.๘๑ 
๒. วิธีคัดเลือก  ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ๐.๒๗ 
๓. ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 

   ๒๑๘ รายการ ๕๘.๙๒ 

รวม ๓๗๐ รายการ ๑๐๐ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดอ่างทอง ไดด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบรายจ่ายเพ่ือการลงทุน) จ านวนทั้งสิ้น จ านวน ๓๗๐ โครงการ/รายการ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการ จ านวนสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
จ านวน ๒๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๒ รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๕๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๘๑ และคัดเลือก จ านวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ 
 ๓. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ท่ีมาข้อมูลจากส านักงานคลังจังหวัดอ่างทอง GFMIS Terminal และ http://eis.gfmis.go.th) 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ล้านบาท) 

ร้อยละ 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘.๔๗๖๒   ๔.๘๙๔๗ 
๒. วิธีคัดเลือก   ๐.๗๙๒   ๐.๐๙ 
๓. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 

 ๘๖๕.๕๓๐ ๙๗.๘๒ 

รวม ๘๘๔.๗๙๘๘๘๓ ๑๐๐ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง  ไดด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบรายจ่ายเพ่ือการลงทุน วงเงินได้รับการจัดสรร ๑,๒๓๔.๒๙๙ ล้านบาท) ด าเนินการจริง 
งบประมาณรวม ๘๘๔.๗๙๘ ล้านบาท จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนงบประมาณสูงสุดคือวิธีประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๘๖๕.๕๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๘๒  รองลงมาคือวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๘.๔๗๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๙๔๗ อันดับสามคือวิธีคัดเลือก จ านวน ๐.๗๙๒ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๙ 
 

 ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     จังหวัดอ่างทอง พบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  
     ๔.๑ ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจและมีความช านาญน้อยเกี่ยวกับระบบ e-GP ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 
     ๔.๒ การด าเนินการเชื่อมต่อระบบเป็นไปอย่างล่าช้า และมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบได้บ่อยครั้ง 
     ๔.๓ ใช้เวลานานในการค้นหารหัส GPSC และเม่ือค้นพบแต่ไม่ตรงกับที่ต้องการค้นหา 
 ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง 
    จังหวัดอ่างทองมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๕.๑ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๕.๒ แจ้งปัญหาให้ผู้ดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนกลางด าเนินการแก้ไขให้ระบบมีความเสถียรใน
การเชื่อมต่อเข้าระบบของจังหวัดและส่วนกลาง 

   ๕.๓ แจ้งทุกส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง ที่เป็นหน่วยด าเนินงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยเตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดเงือ่นไขว่าจะลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก็ต่อเมื่อจังหวัดได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว 
  



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

จังหวัดอ่างทอง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการงบ
พัฒนาจังหวัดอ่างทอง รวม ๒๖ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๑. ผลการด าเนินการในภาพรวม 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด
อ่างทอง จ านวน ๑๖ โครงการ /๙๑ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๘๕,๘๓๒,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย 

    - งบรายจ่ายประจ า  จ านวน   ๗๔,๙๖๓,๓๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๔ 
    - งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน จ านวน ๑๑๐,๘๖๙,๖๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๖ 
    - ค่าครุภัณฑ์   จ านวน     ๙,๒๑๐,๘๙๔.๖๖ บาท   
    - ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๑๐๑,๖๕๘,๗๐๕.๓๔ บาท 
จังหวัดอ่างทอง (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง รวม ๒๖  

หน่วยงาน) ไดด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๑๖ โครงการ/ ๙๑ กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับการจัดสรร ๑๘๕,๘๓๒,๙๐๔๐ บาท ด าเนินการจริง 
๑๘๓,๒๔๙,๖๗๕.๑๓ บาท ประหยัดงบประมาณ ๒,๕๘๓,๒๒๔.๘๗ บาท  (เหลือจ่ายจากการก่อหนี้งบลงทุน) 
 
 ๒. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการ/รายการ) 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม ๖ รายการ 
๒. วิธีคัดเลือก  ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ๑รายการ 
๓.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 

 ๕ โครงการ ๒๔ กิจกรรม ๒๐ รายการ 

  
 



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการงบ
พัฒนาจังหวัดอ่างทอง) ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๙ โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีโครงการ (รายการ) จ านวนสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒๐ รายการ 
รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาจง จ านวน ๖ รายการ และวิธีคัดเลือก จ านวน ๑ รายการ 
 ๓. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) 

ร้อยละ 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง    ๑,๘๕๔,๕๐๐ ๑.๗๙ 
๒. วิธีคัดเลือก  ๗๙๒,๐๐๐ ๐.๗๖ 
๖. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 

 ๑๐๑,๐๙๕,๐๐๐ ๙๗.๔๕ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการงบพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง) ไดด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๓,๗๔๑,๕๐๐ บาท จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีรายการงบประมาณสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จ านวน 
๑๐๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๕ รองลงมาคือเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑,๘๕๔,๕๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ อันดับสามคือวิธีคัดเลือก จ านวน ๗๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖  
 
 ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     จังหวัดอ่างทอง ไม่พบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง 
    จังหวัดอ่างทองมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังนี้ 
    ๑) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยด าเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยเตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนานสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ          
จากส านักงบประมาณแล้ว 
    ๒) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยด าเนินงานจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ หากเป็นสถานที่ที่ต้องขอ
อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ด าเนินการล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ และเตรียมแบบรูปรายการให้พร้อมด าเนินการ 
    ๓) ) ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยด าเนินงานเตรียมคิดค านวณราคากลางให้สอดคล้องกับราคากลางของ
กรมบัญชีกลางที่ประกาศในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 


