
 
 

   บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ โทร.035-750384-5                                                 
ที่  อย 79402/2564                                 วันที่    28  ตุลาคม  2564       
เร่ือง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                             .                                                            

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและกรบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ตาราง 
แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน(เรื่อง) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 273 99.64 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 1 0.36 

3. วิธีคัดเลือก 0 0 
รวม 274 100 

 
 จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 274 เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 273 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 99.64 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.36 และ
วิธีคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 0  
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ตาราง 2  

แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 
 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

ต.ค. 63 15 - - 15 
พ.ย. 63 20 - - 20 
ธ.ค. 63 25 - - 25 
ม.ค. 64 18 - - 18 
ก.พ. 64 16 1 - 17 
มี.ค. 64 20 - - 20 
เม.ย. 64 26 - - 26 
พ.ค. 64 14 - - 14 
มิ.ย. 64 23 - - 23 
ก.ค. 64 18 - - 18 
ส.ค. 64 20 - - 20 
ก.ย. 64 58 - - 58 

รวม (เรื่อง) 273 1 0 274 
 

กราฟแสดงจ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตาราง 3  
แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง         6,199,973.00  68.41 

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         2,862,991.00  31.59  

3. วิธีคัดเลือก                         -    0 

รวม         9,062,964.00  100 
 

 จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง มีการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 9,062,964 บาท (เก้าล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 6,199,973 บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 68.41 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เป็นเงิน 2,862,991 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ 31.59 โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามรายเดือน ดังนี้ 
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ตาราง 4  

แสดงจ านวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกเป็นรายเดือน 
รายงานสรุปจ านวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

ต.ค. 63       126,151.00  - -       126,151.00  
พ.ย. 63       156,836.00  - -       156,836.00  
ธ.ค. 63       595,012.00  - -       595,012.00  
ม.ค. 64       171,227.00  - -       171,227.00  
ก.พ. 64       110,571.00    2,862,991.00  -    2,973,562.00  
มี.ค. 64       832,719.00  - -       832,719.00  
เม.ย. 64       536,390.00  - -       536,390.00  
พ.ค. 64       101,594.00  - -       101,594.00  
มิ.ย. 64       687,949.00  - -       687,949.00  
ก.ค. 64       559,038.00  - -       559,038.00  
ส.ค. 64       589,193.00  - -       589,193.00  
ก.ย. 64     1,733,293.00  - -    1,733,293.00  
รวม(บาท)     6,199,973.00    2,862,991.00  0.00    9,062,964.00  

 

กราฟแสดงจ านวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
 2. ปัญหาเรื่องการตีความข้อกฎหมายในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และการจัดร่างสัญญาของ
เจ้าหน้าที่ในสัญญาโครงการเดียวกันแต่ละปีงบประมาณมีการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ต่างกัน ท าให้เจ้าหน้าที่ เกิดความ
สับสนและขาดแนวทางปฏิบัติในการจัดท าร่างสัญญาที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
มีประสิทธิภาพและส าเร็จได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
 2. การจัดท าร่างขอบเขตของงานและร่างสัญญาควรมีการหารือร่วมกันระหว่างกองคลัง และส านัก/
กองที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดปัญหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น 
 3. เห็นควรให้กอง/ส่วนที่ตั้งงบประมาณขอจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานและกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในข้อกฎหมายแก่
คณะกรรมการ  

 จึงเรียนมาเพ่ือให้โปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

 
                                                        (นางสาวมณฑา  กุลพาที) 

                                                        เจ้าหน้าที ่
 
ความเห็นผู้อ านวยการกองคลัง 
....................................................................................................................................... .......................................
.................................................................................................. ............................................................................                               
                    
 

                                                     (นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศรีวงษ์ราช) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 

/ความเห็น... 
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ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
......................................................................................................................................................... .....................
......................................................................................................... .....................................................................
.                                      
 

                                                              (ภักดี  ตระกูลสุนทร) 
                                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
...................................................................................................................................................................... ........
............................................................................................................................. .................................................                                    
 
 
                                                                                   (ภักดี  ตระกูลสุนทร) 
                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทน                           
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 


