
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  โทร. 0 – 5489 – 1513 
ที ่          - วันที ่  30  กันยายน  2564 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

 เรื่องเดิม 
 1. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 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 2564 จากการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 โดยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ประกอบด้วยผล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินการในภาพรวม 
รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็น 

ร้อยละ 
การประหยัด 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
ที่ตั้งไว้ 

จำนวนเงิน 
ทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 

ผลต่าง 

1. วิธีประกาศ 
 เชิญชวนทั่วไป 

13 24,982,000.00 16,634,265.00 8,347,735.00 33.41 

2. วิธีคัดเลือก - - - - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 60 8,823,822.00 7,250,574.00 1,548,699.00 17.55 
4. ไม่ได้ดำเนินการ 43                                                                                                          2,521,733.00 - - - 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 116 36,327,555.00 23,884,839.00 9,896,434.00 27.24 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมทัง้สิ้น  116  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
62.93 วงเงินได้รับจัดสรร 36,327,555.34 บาท จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 23,884,839.00 บาท 
ประหยัดงบประมาณ 9,896,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.24 
 
 
 



 2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  13  11.21 
2. วิธีคัดเลือก  -  - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง  60  51.72 
4. ไม่ได้ดำเนินการ  43  37.07 

รวม  116  100.00 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 
จำนวน 73 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 
60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
11.21 
 
 3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16,634,265.00  11.21 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 7,250,574.00  51.72 
4. ไม่ได้ดำเนินการ -  37.07 

รวม 23,884,839.00  100.00 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น
จำนวน 23,884,839.00 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง 
จำนวน 7,250,574.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.72 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 
16,634,265.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.21 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการใช้จ่ายงบประมาณ 
  จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือทราบผลสำเร็จ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
เป้าหมาย ของ อบต.สระ และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินภารกิจของ อบต.สระ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของ อบต.สระ ดำเนินไปอย่างคุ้มค่า การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน 
  จากการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน อบต.สระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทำ
แผนโครงการของ อบต.สระ ดังนี้ 
  ปัญหา อุปสรรค 
  4.1 การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2–ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการ/
กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเป็นจำนวนมากและไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
(COVID 19) ทำให้มีงบประมาณคงเหลือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  4.2 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ทำให้การขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความล่าช้า เช่น 

   - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP: 
www.gprocurement.go.th) 
   - ขั้นตอนการดำเนินการซับซ้อน ทำให้มีความยุ่งยากในการดำเนินงาน 
   - เครื่องแม่ข่ายของกรมบัญชีกลางที่รองรับข้อมูลของส่วนราชการทั้งประเทศ ยังไม่เสถียร 
บางช่วงเวลาไม่สามารถดำเนินการได้ 
   - อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลาง ส่งผลให้การดำเนินการโครงการของ
แต่ละหน่วยงานของ อบต.สระ เป็นไปด้วยความล่าช้า 
   - แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการ หรือการเบิกจ่าย มีการปรับเปลี่ยน ทำให้ช่วงการปรับตัว
และการทำความเข้าใจจึงมีความล่าช้าอยู่บ้าง สร้างความยุ่งยากมากข้ึน 
  แนวทางแก้ไข 
  1. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID 19) อบต.
สระ ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา อบต.สระ ในด้านอ่ืนๆ ทัง้นี้ อบต.สระ ได้กันเงิน
เหลื่อมปีไว้เพ่ือใช้ในปีงบประมาณถัดไป 
  2. งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญานั้น มหาวิทยาลัยดาเนินการกันเงิน
เหลื่อมไว้เพ่ือการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
  3. ควรจัดให้มีการประชุม สัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม เพ่ือให้บุคลากร
ประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารงานพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
 
 



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


