
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  โทร. 0 – 5489 – 1513 
ที ่          - วันที ่  1  ตุลาคม  2561 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 

 เรื่องเดิม 
 1. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 2. ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาด่วนที่สุด ที่ พย 0023.1/ว 
2182 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2561 
 3. ตามหนังสือจังหวัดพะเยาด่วนที่สุด ที่ พย 0023.1/ว 7982 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
ส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน) 
  

 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 โดยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ประกอบด้วยผล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินการในภาพรวม 

รายการ 
ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
การประหยัด 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลต่าง  

1. วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป 

1 907,000.00 699,000.00 208,000.00 22.93 

2. วิธีคัดเลือก - - - - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 55 5,025,965.00 4,517,845 508,120.00 10.11 
4. ไม่ได้ด าเนินการ 21 739,450.00 0.00 739,450.00 - 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 77 5,932,965.00 5,216,845.00 716,120.00 12.07 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ตั้งงบประมาณด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมทั้งสิ้น 77 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.73 
วงเงินได้รับจัดสรร 5,932,965.00 บาท จ านวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 5,216,845.00 บาท ประหยัด
งบประมาณ 716,120.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.07 



 2. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1 1.30 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 55 71.43 
4. ไม่ได้ด าเนินการ 21 27.27 

รวม 77 100.00 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม
ทั้งสิ้น จ านวน 56 โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง
จ านวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.36 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวน จ านวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 1.32 
 
 3. ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 907,000.00 13.59 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 5,025,965.00 75.33 
4. ไม่ได้ด าเนินการ 739,450.00 11.08 

รวม 6,672,415.00 100.00 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม
ทั้งสิ้นจ านวน 5,932,965.00 บาท จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน 5,025,965.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.33 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
จ านวน 907,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหา 
อุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปดังนี้ 
  1. ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น พรบ. ระเบียบ และ
กฎกระทรวงใหม่ที่หน่วยงานรัฐต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง 
ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ 
  2. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดไม่ทราบอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ได้ศึกษา พรบ. ระเบียบ 
และกฎกรทรวงดังกล่าว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)  
 
 
 
 
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) จ่าสิบเอก 
  (ธงชัย  มูลศรี) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 
 
 
 (ลงชื่อ) 
 (นายสังคม   สืบแสน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 


