
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  โทร. ๐-๓๔96-2693  
ที ่ นฐ  77902/ -                  วันที ่       10  ตุลาคม  2562                     . 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

  ตามท่ี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น 

  ในการนี้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมขอรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

ตาราง 1 
แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (เรื่อง)  ร้อยละ 
1. เฉพาะเจาะจง 303 99.02 
2.วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3 0.98 

รวม 306 100 
 จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รวมทั้งสิ้น  306   เรื่อง 
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 303 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.02  รองลงมาคือวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน 3 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ   0.98 

ตาราง 2 
แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็รายเดือน 
เดือน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 

เฉพาะเจาะจง e-bidding 
ต.ค.61 35  35 
พ.ย.61 22  22 
ธ.ค.61 20  20 
ม.ค.62 30  30 
ก.พ.62 30 1 31 
มี.ค.62 18 2 20 
เม.ย.62 41  41 
พ.ค.62 25  25 
มิ.ย.62 21 1 22 
ก.ค.62 14  14 
ส.ค.62 26  26 
ก.ย.62 20  20 
รวมเรื่อง 303 3 306 
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ตาราง 3 
แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท)  ร้อยละ 

1. เฉพาะเจาะจง 35,402,920.69 92.28 
2.วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2,797,199.00 7.32 

รวม 38,200,119.69 100 
 

  จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  38,200,119.69  บาท (สี่สามสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหกสิบ
เก้าสตางค์) พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 35,402,920.69 บาท (สามสิบ
ห้าล้านสี่แสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์ )  คิดเป็นร้อยละ 92.28 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,797,199.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
คิดเป็นร้อยละ 7.32  โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามรายเดือน ดังนี้ 

  ตาราง 4 
แสดงจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็รายเดือน 

เดือน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding 

ต.ค.61  1,175,163.44    1,175,163.44  
พ.ย.61  2,724,135.00    2,724,135.00  
ธ.ค.61  32,872.62    32,872.62  
ม.ค.62  3,057,055.00    3,057,055.00  
ก.พ.62  2,791,804.30   699,500.00   3,491,304.30  
มี.ค.62  498,561.28   1,502,999.00   2,001,560.28  
เม.ย.62  2,785,766.00    2,785,766.00  
พ.ค.62  625,322.65    625,322.65  
มิ.ย.62  19,163,344.00   594,700.00   19,758,044.00  
ก.ค.62  126,969.00    126,969.00  
ส.ค.62  1,468,521.50    1,468,521.50  
ก.ย.62  953,405.90    953,405.90  

รวมงบประมาณ  35,402,920.69   2,797,199.00   38,200,119.69  
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
 1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องกระท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
2. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ 2562 

จ านวน  4  โครงการ  
3. ปัญหาจากท่ีผู้เกี่ยงข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุ 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  จะจัดให้กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ เป็นไปด้วยความคุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
 
 

ลายมือชื่อ.........................................ผู้จัดท า 
(นางสาวรุจิพร  ศรีจ าปา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

ทราบ 
 

(นายภูริ  เนตรสุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

 


