
    
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------  

               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ไดจ้ัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
               (นายมานพ  ฉ ่าพงษ์สันติ)                                                                           
     นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเขาพระ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ..……………….………………….………………………..……………………. 
ที ่   สพ ๗๘๐๐๒/๑๘๙                                           วันที่     ๑๔    เดือน ตุลาคม    256๔ 
เรื่อง   รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 

  เรื่องเดิม 
   ตามองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ ดังนี้ 

ตารางที ่๑ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) ร้อยละ 

๑.วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๔๙ ๙๙.๓๓ 
๒.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-bidding) 

๑ ๐.๖๗ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 
  จากตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นจ านวน ๑๕๙ รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๔๙ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๖๗ ตามล าดับดังภาพที่ ๑ 
 

 
ภาพที่ ๑ ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
99.33% 

วิธีe-bidding 

0.67% 

วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

๑.วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๔๙ ๓,๕๓๙,๕๐๐.๗๔ ๖๘.๘๗ 
๒.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-bidding) 

๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑.๑๓ 

รวม ๑๕๐ ๕,๑๓๙,๕๐๐.๗๔ ๑๐๐ 
  จากตารางที่ ๒ งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เขาพระ ๕,๑๓๙,๕๐๐.๗๔ บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีวงเงินสูงสุด เป็น
จ านวนเงิน ๓,๕๓๙,๕๐๐.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๗ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เป็นจ านวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๓ โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตาม
รายเดือน ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกเป็นรายเดือน 
 

 
 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง

68.87% 

วิธีe-bidding 

13.31% 

ภาพที่ ๒ ร้อยละงบประมาณในการจัดซือ้จัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding
ต.ค. 63 144,747.20           -                      144,747.20           
พ.ย. 63 197,826.60           -                      197,826.60           
ธ.ค. 63 135,641.00           1,600,000.00         1,735,641.00         
ม.ค. 64 128,113.10           -                      128,113.10           
ก.พ. 64 485,732.34           -                      485,732.34           
ม.ีค. 64 317,850.00           -                      317,850.00           
เม.ย. 64 240,691.50           -                      240,691.50           
พ.ค. 64 71,757.00             -                      71,757.00             
ม.ิย. 64 92,200.00             -                      92,200.00             
ก.ค. 64 141,598.00           -                      141,598.00           
ส.ค. 64 209,125.00           -                      209,125.00           
ก.ย. 64 1,374,219.00         -                      1,374,219.00         

รวม (บาท) 3,539,500.74       1,600,000.00       5,139,500.74       

เดือน
วธิกีารจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



                    ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน  
  2.การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างนาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการ
สืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา 
  ๓.ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดตวามสับสนและไม่เข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการด้านงานพสัดุ มากยิ่งขึ้น  
 2. ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

                               (นางสาวเยาวลักษณ์  ทนงยิ่ง) 
                                                 เจ้าพนักงานพัสดุ 

 
 
     - เพ่ือโปรดทราบ                                                        - เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
        (นางสาวประไพ  ประถมทอง)                                          (นายวิทมนตร์  กิริวรรณา)                                                                 
            ผู้อ านวยการกองคลัง                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
                                                                
                   .- ทราบ ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
 
                         (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


