
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว                                          
ที่   ปข 75202/    วันที่        30  กันยายน 2564 

เรื่อง   รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564  

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 

เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 11 กำหนดให้ 

หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 11 นั้น 
 

ข้อเท็จจริง  
กองคลัง จึงขอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. โครงการตามข้อบัญญัติและต้ังจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564  
1.1 โครงการจัดซ้ือ   จำนวน  - โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง   จำนวน  5 โครงการ 

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563  
2.1 โครงการจัดซ้ือ   จำนวน  - โครงการ 
2.2 โครงการจัดจ้าง   จำนวน  6 โครงการ+ 
 

 
 

งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น
ท่ีได้รับ ท่ีใช้จริง ร้อยละ
(บาท) (บาท) (บาท) จัดซ้ือ จัดจ้าง

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดเขาจ้าว
เช่ือมเขตต าบลบึงนคร (ช่วงบริเวณไร่มะม่วง
นางล้วน-บริเวณบ้านนายสมาน เกิดศรี) หมู่ท่ี
 ๑

405,000.00      393,000.00      12,000.00       2.96 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดเขาจ้าว-
เขตต าบลบึงนคร (ช่วงบริเวณไร่นายพงศ์กร 
ปัญญาสร้างสรรค์-เช่ือมถนน คสล.เดิม) หมู่ท่ี
 ๑ ต าบลเขาจ้าว

405,000.00      393,000.00      12,000.00       2.96 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักต าบล-ไปวัดเขาจ้าว (ช่วงบริเวณ
บ้านนายไพวัลย์ บุญล้อม-สะพานเขาจ้าว) 
หมู่ท่ี ๕ บ้านกระทุ่น

2,642,000.00   2,000,000.00   642,000.00     24.30 P วิธี
e-bidding

หมายเหตุ

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ท่ี ช่ือโครงการ
ส่วนต่าง

ประเภทการ
จัดหา



 

 

 
 

งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น
ท่ีได้รับ ท่ีใช้จริง ร้อยละ
(บาท) (บาท) (บาท) จัดซ้ือ จัดจ้าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักต าบล (ช่วงบริเวณร้านเสริมสวยคุณ
แอน-บริเวณบ้านนางสมหมาย กิมเฮง) หมู่ท่ี 
๕ บ้านกระทุ่น

6,623,000.00   4,151,000.00   2,472,000.00   37.32 P วิธี
e-bidding

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดเขาจ้าว-เขตต าบลบึงนคร (ช่วงร้านอาหาร
ครัวคุณยาย-บริเวณไร่มะม่วงนางล้วน) หมู่ท่ี 
๑ บ้านเขาจ้าว

980,000.00      669,000.00      311,000.00     31.73 P วิธี
e-bidding

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักต าบล (ช่วงสะพานกระทุ่น-สามแยก
ลากล้อ) หมู่ท่ี ๕ บ้านกระทุ่น

829,000.00      595,000.00      234,000.00     28.23 P วิธี
e-bidding

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ซอย ๑๐ 
หมู่ท่ี ๓ บ้านท่าทุ่ง

498,000.00      419,000.00      79,000.00       15.86 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ซอย ๔ 
หมู่ ๕ บ้านกระทุ่น

490,400.00      435,000.00      55,400.00       11.30 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดเขาจ้าว-
เขตบึงนคร หมู่ท่ี ๑ บ้านเขาจ้าว

495,700.00      451,000.00      44,700.00       9.02 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย ๘ หมู่ท่ี ๔ บ้านท่าวังหิน (ต่อจาก
ถนน คสล.เดิม)

499,900.00      490,000.00      9,900.00         1.98 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจุดเร่ิมต้นหมู่ท่ี ๒ - โรงเรียนท่าวังปลา 
(ช่วงบริเวณทางข้ึนเขา-เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม)

499,900.00      498,500.00      1,400.00         0.28 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

หมายเหตุ

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ท่ี ช่ือโครงการ
ส่วนต่าง

ประเภทการ
จัดหา

งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น
ท่ีได้รับ ท่ีใช้จริง ร้อยละ
(บาท) (บาท) (บาท) จัดซ้ือ จัดจ้าง

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) 44,500.00        44,500.00        -                0.00 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ส านักปลัด) 7,500.00         7,500.00         -                0.00 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดไมค์ประชุม) 65,000.00        52,100.00        12,900.00       19.85 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 30,300.00        30,000.00        300.00           0.99 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน(พัดลมโคจร) 18,900.00        18,900.00        -                0.00 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 24,500.00        24,500.00        -                0.00 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน(กองช่าง) 11,800.00        11,300.00        500.00           4.24 P วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

หมวดค่าครุภัณฑ์

ท่ี ช่ือโครงการ
ส่วนต่าง

ประเภทการ
หมายเหตุจัดหา



สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  

- การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  77.78  ของจำนวนครั้งที่ 
ดำเนินการทั้งหมด 

- การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ   
22.22 ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด 

- การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน  -  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการ 
ทั้งหมด 

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6.77 
- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ  26.96 

 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซ้ือจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ 

เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้ 
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจาก 

แหล่งข้อมูลที่มา 
- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างจัดเจน 
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การเข้าใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) เป็นไปด้วย 

ความอยากลำบากทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

- ติดตามผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้รายละเอียดครอบคลุมและรัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
- เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมากยิ่งขึ้น  
- ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้พร้อมแก่การใช้งาน 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                                                          (นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดฤทธิ์) 
                                                                                                เจ้าพนักงานพัสดุ                           

           (นางพรพรรณ   เกิดมี)                           
            ผู้อำนวยการกองคลัง 

                                              (นายสมหมาย   ทองคำ) 
                                     ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   

 

                                                                                              (นายสมหมาย ทองคำ) 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 

                                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ปฏิบัติหน้าที่   
                                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 


