
   บันทึกขอความ   

                                                                                                
สวนราชการ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ      โทร.  0-4381-6637           

ท่ี  กส  51007/                      วันท่ี        4  ตุลาคม  2562           

เรื่อง    รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรียน     นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ       
                   

   เรื่องเดิม  

ตามท่ีกองพัสดุและทรัพยสิน  ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ.  2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ.  2560  น้ัน 

ในการน้ี  กองพัสดุและทรัพยสิน  ขอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2562  ดังน้ี 
 

ตาราง  1 
แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง จํานวน(เรื่อง) รอยละ 

 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 473 96.33 

 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) 
 

18 
 

3.67 

3. วิธีคัดเลือก 
 

- - 

รวม 491 
 

100 

   
จากตาราง  1  จะเห็นไดวาในปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรวมท้ังส้ิน  491 เร่ือง พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางสูงท่ีสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน
เรื่อง  473  เรื่อง  คิดเปนรอยละ  96.33  รองลงมาคือ  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)  จํานวน  
18  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  3.67  
 
 
 
 

 
 



 

เฉพาะเจาะจง

e-bidding

e-bidding     
3.67

เฉพาะเจาะจง
96.33

ตาราง  2 
แสดงจํานวนโครงการจําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน 

   

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding 

ต.ค. 61 - - - - 
พ.ย. 61 - - - - 
ธ.ค. 61 18 - - 18 
ม.ค. 62 30 - 3 33 
ก.พ. 62 78 - 1 79 
มี.ค. 62 47 - - 47 
เม.ย. 62 24 - 1 25 
พ.ค. 62 58 - 4 62 
มิ.ย. 62 72 - 2 74 
ก.ค. 62 44 - 4 48 
ส.ค. 62 75 - 3 78 
ก.ย. 62 27 - - 27 

รวม(เรื่อง) 473 - 18 491 

กราฟแสดงจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 



ตาราง  3 
แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง เงินงบประมาณ (บาท)  รอยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง     218,484,046.00  88.81 

๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)       27,540,784.00  11.19 

3. วิธีคัดเลือก  -  - 

รวม     246,024,830.00  100 
 
 จากตาราง 3  จะเห็นไดวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีการใช
งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางท้ังส้ิน  246,024,830.00 บาท   พบวางบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางสูงท่ีสุด 
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  เปนเงิน   218,484,046.00 บาท  คิดเปนรอยละ 88.81  รองลงมา คือ  วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   เปนเงิน   27,540,784.00 บาท  คิดเปนรอยละ 11.19 โดยมีรายละเอียด
งบประมาณการจัดซ้ือจัดจางจําแนกตมรายเดือนดังน้ี 

  
ตาราง 4 

แสดงจํานวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding 

ต.ค. 61 - - - - 
พ.ย. 61 - - - - 
ธ.ค. 61        8,743,000.00  - -        8,743,000.00  
ม.ค. 62       14,545,000.00  -        5,698,884.00        20,243,884.00  
ก.พ. 62       34,752,046.00  -        2,010,000.00        36,762,046.00  
มี.ค. 62       20,524,000.00  - -       20,524,000.00  
เม.ย. 62       11,457,000.00  -        1,420,000.00        12,877,000.00  
พ.ค. 62       26,002,000.00  -        5,359,900.00        31,361,900.00  
มิ.ย. 62       35,051,000.00  -        3,128,000.00        38,179,000.00  
ก.ค. 62       32,773,000.00  -        6,535,000.00        39,308,000.00  
ส.ค. 62       23,011,500.00  -        3,389,000.00        26,400,500.00  
ก.ย. 62       11,625,500.00  - -       11,625,500.00  

รวม  218,484,046.00  -    27,540,784.00   246,024,830.00  
 

 

 

 

 



 

กราฟแสดงจํานวนงบประมาณในการที่จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง 
1. เน่ืองจากอยูในชวงท่ีมีการเปล่ียนระเบียบ  กฎหมาย  ในการจัดซ้ือจัดจางใหม  สงผลให 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางยังไมเขาใจในการปฏิบัติอยางชัดเจน  สงผลใหเกิดความเส่ียงท่ีจะ
ปฏิบัติงานผิดพลาด 

2. หนวยงานเจาของงบประมาณหรือผูดําเนินโครงการ  ไมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ 
จัดจางและแผนจัดหาพัสดุของหนวยงานอยางเครงครัด  ทําใหการจัดซ้ือจัดจางไปกระจุกตัวในชวงปลายป
งบประมาณ  ใกลระยะเวลาส้ินสุดการใชงบประมาณ  ทําใหมีระยะเวลาดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจะตองทําเรงดวน
กระช้ันชิด  และมีจํานวนมาก  อาจสงผลใหเกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

3. แบบรายการ  แบบแปลน  และการกําหนดคุณลักษณะจากหนวยงานท่ีเก่ียวของลาชาทําให 
ไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

4. มีการแกไขรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดพัสดุ  ครุภัณฑ  หรือเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือให 
เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบันและวงเงินท่ีไดรับ  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันที 

5. ไมมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดทําขอบเขตงาน  หรือรายละเอียด   
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทําใหงานลาชา 

6. คณะกรรมการดําเนินการแตละชุดยังขาดความรูความเขาในในระเบียบพัสดุใหม 
7. การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานาน  เน่ืองจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและ 

คิดราคา 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง

e-bidding

e-bidding 
11.19 เจาะจง 

88.81




