
   บันทึกข้อความ   

                                                                                                
ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โทร.  0-4381-6637                        

ที่  กส  51021/                  วันที่       7  ตุลาคม  2564               

เรื่อง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
                   

   เรื่องเดิม  

ตามท่ีกองพัสดุและทรัพย์สิน  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  นั้น 

ในการนี้  กองพัสดุและทรัพย์สิน  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 

ตาราง  1 
แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน(เรื่อง) ร้อยละ 

 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 386 93.69 

 
2. วิธีคัดเลือก 
 

19 
 

4.61 
 

3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 
 

7 
 

1.70 

รวม 412 
 

100 

   
จากตาราง  1  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น  412 เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน  
386  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  93.69  รองลงมาคือ  วิธีคัดเลือก  จำนวน  19 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
4.61  และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  จำนวน  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.70  
 
 
                                                                                                           /ตาราง 2.................... 
 
 
 
 



-2- 
 
 
 
  

ตาราง  2 
แสดงจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

     

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding 

ต.ค. 63 33 - - 33 
พ.ย. 63 22 - - 22 
ธ.ค. 63 12 - - 12 
ม.ค. 64 3 - 2 5 
ก.พ. 64 25 - 1 26 
มี.ค. 64 36 - 4 40 
เม.ย. 64 22 - - 22 
พ.ค. 64 27 - - 27 
มิ.ย. 64 59 - - 59 
ก.ค. 64 24 17 - 41 
ส.ค. 64 18 1 - 19 
ก.ย. 64 105 1 - 106 

รวม(เรื่อง) 386 19 7 412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        /กราฟแสดง...... 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3 
แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท)  ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง          180,285,208.40 66.42 
2. วิธีคัดเลือก            47,189,000.00 17.39 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            43,951,500.00  16.19 

รวม          271,425,708.40 100 
 
 จากตาราง 3  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  271,425,708.40บาท   พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน   180,285,208.40บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.42 รองลงมา คือ  วิธีคัดเลือก  
เป็นเงิน 43,951,500.00 คิดเป็นร้อยละ 17.39  และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เป็นเงิน  
47,087,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.19 โดยมีรายละเอียด งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามราย
เดือนดังนี้ 
 
                                                                                                    /ตาราง 4................ 
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธี e-bidding

วิธี e-bidding
7 โครงการ

วิธ๊ เฉพาะเจาะจง
386 โครงการ

วิธี คัดเลือก
19 โครงการ
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กราฟแสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ตาราง 4 

แสดงจำนวนเงินตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding  

ต.ค. 63 16,058,000.00 - - 16,058,000.00 
พ.ย. 63 10,539,000.00 - - 10,539,000.00 
ธ.ค. 63 5,683,000.00 - - 5,683,000.00 
ม.ค. 64 1,083,500.00 - 4,819,000.00 5,902,500.00 
ก.พ. 64 11,967,000.00 - 9,725,000.00 21,692,000.00 
มี.ค. 64 17,019,000.00 - 29,407,500.00 46,426,500.00 
เม.ย. 64 10,537,000.00 - - 10,537,000.00 
พ.ค. 64 12,225,000.00 - - 12,225,000.00 
มิ.ย. 64 28,811,000.00 - - 28,811,000.00 
ก.ค. 64 11,371,000.00 43,801,000.00 - 55,172,000.00 
ส.ค. 64 8,862,000.00 1,982,000.00 - 10,844,000.00 
ก.ย. 64 46,129,708.40 1,406,000.00 - 47,535,708.00 

รวม 180,285,208.40 47,189,000.00 43,951,500.00 271,425,708.40 
 

 

 

 

 

 

                            /กราฟแสดง............. 
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กราฟแสดงจำนวนงบประมาณในการที่จัดซื้อจัดจา้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ    

แผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้าในช่วง    
ไตรมาส  1-2 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  ใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้
งบประมาณ  ทำให้มีระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำเร่งด่วนกระชั้นชิด  และมีจำนวนมากอาจส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

2. แบบรายการ  แบบแปลน  และการกำหนดคุณลักษณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าทำให้ 
ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 

3. มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดพัสดุ  ครุภัณฑ์  หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือให้ 
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและวงเงินที่ได้รับ  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที 

4. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตงาน  หรือรายละเอียด   
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทำให้งานล่าช้า 

5. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและ 
คิดราคา 
 
 
          /แนวทาง.................... 
 
 
 

วิธี เฉพาะเจาะจง
วิธี คัดเลือก
วิธี e-bidding

วิธี e-bidding 
16.19 วิธีเฉพาะเจาะจง

66.42

วิธีคัดเลือก 

17.39 




