
 
 

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบุสูง 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-------------------------------------------------- 

เทศบาลต าบลบุสูง ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผลการจัดชื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                           
       (นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลบุสูง                            

 กองคลัง ได้จัดท ารายงานสรุปและวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้างตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ) ที่ได้ด าเนินการจัดชื้อจัด
จ้างพัสดุต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมามีผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการ จากข้อมูล
การจัดชื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการเป็นอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1.ผลการด าเนินการในภาพรวม 

วิธีการจัดชื้อจัด 
จ้าง 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

วงเงินงบประมาณ 
จ านวนเงินที่จัด      

ชื้อจัดจ้าง 
งบประมาณที่

ประหยัด 
ร้อยละ

ประหยัด 

เฉพาะเจาะจง 19 4,885,400.00 4,815,000.00 70,400.00 1.44 
ประกวดราคา
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
(e-bidding) 

 
4 

 
13,427,000.00 

 
11,535,556.00 

 
1,891,444.00 

 
14.09 

คัดเลือก 2 2,525,900.00 2,475,800.00 50,100.00 1.98 
รวม        25 20,838,300.00 18,826,356.00 2,011,944.00 9.66 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการจัดชื้ อจัดจ้างตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 25  โครงการ 
วงเงินงบประประมาณ 20,838,300.00 บาท จ านวนเงินจัดชื้อจัดจ้าง 18,826,357.00 บาท งบประมาณ
ที่ประหยัด 2,011,944.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.66 
 2.ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามวิธีการจัด
ชื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดชื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 19 76.00 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ(e-d-bidding) 

4 16.00 

คัดเลือก 2 8.00 
 รวม 25 100.00 
  

 
 



 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการจัดชื้อจ้าง ตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น จ านวน  25   โครงการ  จ าแนกตามวิธีการจัดชื้อจัดจ้าง ที่มีโครงการสูงสุดคือวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน   19   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-bidding) จ านวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  16 และวิธีคัดเลือก จ านวน 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 8.00  

3.ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามวิธีการ
จัดชื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดชื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คิดเป็นร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 4,885,400.00 23.45 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
13,427,000.00 

 
64.43 

คัดเลือก 2,525,900.00 12.12 
              รวม 20,838,300.00 100.00 
      

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ จ านวน  20,838,300.00 บาท  พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดชื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นจ านวน  13,427,000.00                        
บาท  คิดเป็นร้อยละ 64.43   รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 4,885,400.00  บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 23.45   และคัดเลือก  เป็นจ านวนเงิน  2,525,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 
 

4.ร้อยละของจ านวนเงินที่จัดชื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตาม
วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดชื้อจัดจ้าง 
 

จ านวนเงินที่จัดชื้อจัดจ้างที่
ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 4,815,000.00 25.58 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ(e-bidding) 

 
11,535,556.00 

 
61.27 

คัดเลือก 2,475,800.00 13.58 
                รวม 18,826,356.00 100.00 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามแผนการการจัดชื้อจัด
จ้างด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวนเงินที่จัดชื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  18,826,356.00  บาท  
พบว่าจ านวนเงินที่ใช้ในการจัดชื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ(e-bidding) สูงสุด 
เป็นจ านวนเงิน 11,535,556.00   บาท คิดเป็นร้อยละ  61,27   รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวน
เงิน 4,815,000.00  บาท คิดเป็น ร้อยละ 25.58   และคัดเลือก  เป็นจ านวนเงิน  2,475,800.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.58 
 
 
 



 
 

ปัญหาอุปสรรคของการจัดชื้อจัดจ้าง 
1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้ประกอบกับ

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ท าให้หน่วยงานพัสดุกลาง
ด าเนินการประกาศจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า และส่งผลท าให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

2. ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ก าหนดขั้นตอนการจัด
ชื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติงานผ่านระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP)เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดชื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานบนระบบที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดและเนื่องจากมีหลายหน่วยงานให้ระบบกรมบัญชีกลาง    
(e-GP) ท าให้การปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบได้ยากส่งผลให้การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง 

3. ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(1)(ช)กฎกร
ทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 
ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดชื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการจัดหาชื้อหรือจ้างกับผู้ประกอบการ SME ภายในจังหวัดไม่น้อยกว่า 6 ราย มาเสนอราคาและงาน
ก่อสร้างต้องก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ60% และใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 90%
ท าให้คณะกรรมการพิจารณาผลซึ่งโดยส่วนใหญ่จะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพิจารณา ส่งผลให้การจัดชื้อ
จัดจ้างล่าช้ากว่าแผนการจัดชื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ด าเนินการโครงการ ต้องด าเนินการตามแผนการจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้หน่วยงานพัสดุกลางมีเวลาในการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดชื้อจัดจ้างมี
ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
และเพ่ือการบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ท าให้การจัดชื้อจัดจ้างไป
กระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณและท าให้ไม่ต้องมีการกันเงินการจ่ายงบประมาณก็สามารถใช้จ่ ายภายใน
ปีงบประมาณนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป 


