
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  โทร. 0 – 5489 – 1513 
ที ่          - วันที ่  1  ตุลาคม  2563 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

 เรื่องเดิม 
 1. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 2. ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาด่วนที่สุด ที่ พย 0023.1/ว 
2182 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่องในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไป  
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2563 จากการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 โดยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ประกอบด้วยผล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินการในภาพรวม 
รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็น 

ร้อยละ 
การประหยัด 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
ที่ตั้งไว้ 

จำนวนเงิน 
ทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 

ผลต่าง 

1. วิธีประกาศ 
 เชิญชวนทั่วไป 

12 19,757,400.00 16,482,729.80 3,274,670.20 16.54 

2. วิธีคัดเลือก - - - - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 150 12,497,054.34 12,402,723.34 94,311.00 0.75 
4. ไม่ได้ดำเนินการ 19                                                                                                          398,000.00 0.00 398,000.00 - 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 181 32,652,454.34 28,885,453.14 3,767,001.20 11.54 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมทัง้สิ้น  181  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
89.50 วงเงินได้รับจัดสรร 32,254,454.34 บาท จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 28,885,453.14 บาท 
ประหยัดงบประมาณ 1,007,687 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 
 
 
 



 2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  12  6.63 
2. วิธีคัดเลือก  -  - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง  150  82.87 
4. ไม่ได้ดำเนินการ  19  10.50 

รวม  181  100.00 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 
จำนวน 162 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 
150 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.87 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
6.63 
 
 3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  2,521,000  29.19 
2. วิธีคัดเลือก    -  - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง  4,654,171  53.89 
4. ไม่ได้ดำเนินการ  1,461,900  16.92 

รวม  8,637,071  100.00 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น
จำนวน 7,1,75,171 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 
4,654,171 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.89 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 2,521,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.19 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. ปัญหา อุปสรรค์ ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหา
อุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
  4.1 ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติต่างๆ ของ
ภาครัฐที่มีข้ันตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มากเกินไป และมีระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไป อย่างเคร่งคลัด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความสับสนและเป็นไปอย่างล่าช้า 
เพราะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือให้
การปฏบิัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ 
  4.2 ปัญหาการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
 
 
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)  
 (นางสาววิมล  พุฒดี)  (นายคมสัน  ยืนยัง) 
 เจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) จ่าสิบเอก  
 (นายณฐัวุฒิ  ยามเย็น)  (ธงชัย   มูลศรี 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)  
   (นายสังคม  สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 


