
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
 
 
 
 
     

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

..................................... 
   

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปี  2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                        

        ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
       

                 (นายมนพ  ระษารักษ์) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 



 
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  2564 
 
องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านรอ่ม ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดปุระจำปี 

2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปงีบประมาณ 2564  โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุประจำปี 2564 แยกได้ ดังนี้ 

1. โครงการตามข้อบญัญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปงีบประมาณ 2564 
1.1 โครงการจัดซื้อ   จำนวน     3 โครงการ เป็นเงิน     66,960  บาท 
1.2 โครงการจัดจ้าง   จำนวน     1 โครงการ เป็นเงิน    471,000  บาท 

  2.  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  2564 
     2.1 โครงการจัดซื้อ   จำนวน      - โครงการ 

2.2 โครงการจัดจ้าง   จำนวน     4 โครงการ เป็นเงิน  1,518,800 บาท 
3.  โครงการกันเงิน  ประจำปงีบประมาณ  2564 
     2.1 โครงการจัดซื้อ   จำนวน     - โครงการ 

2.2 โครงการจัดจ้าง   จำนวน     2 โครงการ เป็นเงิน    568,000 บาท 
4.  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  ประจำปงีบประมาณ  2564 
     2.1 โครงการจัดซื้อ   จำนวน     - โครงการ 

2.2 โครงการจัดจ้าง   จำนวน     1 โครงการ เป็นเงิน  1,678,105.92 บาท 
               รวมท้ังสิ้น      11   โครงการ เป็นเงิน  4,302,865.92 บาท 
 

หมวดค่าครุภัณฑ ์

ท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการ
จัดหา 

หมายเหต ุ
จ่ายขาดปี  

จัดซื้อ จัดจ้าง 
1. จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือ (กอง

คลัง) 
15,000 15,000 0 0   ตาม

ข้อบัญญัต ิ
2. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบคุ 

จำนวน 1 เคร่ือง (สำนักปลัด) 
22,000 22,000 0 0   ตาม

ข้อบัญญัต ิ

3. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผล แบบที ่2 (กองช่าง) 

30,000 29,960 40 0.13   ตาม
ข้อบัญญัต ิ
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หมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
งบประมาณท่ี

ใช้จริง 
ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการ

จัดหา 
หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง จ่ายขาดปี  
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ 

หน้าสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ        
หมู่ท่ี 3 ต.บ้านร่อม 

1,938,000 1,678,105.92 259,894.08 13.41   งบเงิน
อุดหนุน 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ผิวถนน 
คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตเสริมเหล็กบา้นนายดำเนิน ภมร  
ถึงบา้นนางวันเพญ็  ยุกิจภูต ิหมู่ท่ี 5 
ต.บ้านร่อม 

138,400 138,400 0 0   จ่ายขาด 

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยาง
แอสฟัลท์ติกปิดทับบ้านนายจติกร  
ชื่นจิตร ถงึถนนทางหลวงหมายเลข 
3467 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านร่อม 

485,000 485,000 0 0   จ่ายขาด 

4 โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับบ้านนาย
ทา พรหมมณี  ถึงบา้นนายทม  
อินทร์งาม หมู่ท่ี 1 ต.บา้นร่อม 

495,500 495,500 0 0   จ่ายขาด 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ
ทางเข้าบ้านนายสน่ัน สงิหฬ ถึงบ้าน
นายชาญ สา่งสาร หมูท่ี่ 4 ต.บ้านร่อม 

399,900 399,900 0 0   จ่ายขาด 

6 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักและขยายผิวจราจรลูกรังบริเวณ
จาก รพ.สตบ้านร่อมถึงนานายแฟง  
คงร่ืน หมู่ท่ี 8 ต.บ้านร่อม 

471,000 471,000 0 0   ตาม
ข้อบัญญัต ิ

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ
คลองสง่น้ำ ร7 ซ. ถงึ นานายสมชาย
ติดเขตตำบลโคกบา้นใหญ ่หมู่ท่ี 4 
ต.บ้านร่อม 

391,800 391,800 0 0   กันเงิน 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
บริเวณบ้านนายนิวฒัน์  นาคศรีม่วง
ถึงสวนลงุปา หมู่ท่ี 9 ต.บา้นร่อม 

176,200 176,200 0 0   กันเงิน 

รวมทั้งสิ้น 4,562,760 4,302,865.92 259,934.08 0    

 
 



 

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

-  การจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ครั้ง รวมเงินงบประมาณจำนวน  2,557,800 บาท รวมวงเงินจัดซื้อ

จัดจ้าง จำนวน  2,557,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) จำนวน 1 ครั้ง รวมเงินงบประมาณจำนวน  

1,938,000 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน  1,678,105.92  บาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนครั้งที่

ดำเนินการทัง้หมด 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน  - ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเปน็ร้อยละ 0.13 

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 13.41 
 

ปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

          1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า 
          2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัด ุ 
             - การกำหนดคุณลักษณะสุม่เสี่ยงให้ใกลเ้คียงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยีห่้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง 
             - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การ
กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทีเ่ฉพาะ ในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรบัปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์  

 - การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรปูแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบรูณ์ 
ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยมีีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต 
จึงต้องปรบัเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัตงิานล่าช้ากว่ากำหนด  

                               - ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรปูรายการ ต้องปรบัเปลีย่นไปด้วย ทำให้
ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จงึทำใหผ้ล การปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด  

- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเรง่ด่วนหรอืจัดซือ้จัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ทำให้กระทบการจัดซื้อจัดจ้างที่
วางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า  

- การจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกันไม่ได้มกีารวางแผนไว้ก่อน จัดซือ้ในระยะเวลาใกลก้ัน วงเงินรวมกันแล้วเกินกว่า
หนึ่งแสนบาท ซึง่หากดำเนินการ โดยเรง่รบีตรวจสอบไม่ละเอียดก็มีความเสี่ยงต่อการแบง่ซื้อแบ่งจ้าง 
            - มีการบริหารสญัญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการ
บรหิารสัญญา มปีรมิาณงานเพิม่งานลด ที่เกิดจากปญัหาหนา้งาน ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้งานล่าช้า และมี
ความเสี่ยงต่อการคำนวณราคาใหม่ในระยะเวลากระช้ันชิด  

                              - ด้านบุคลากรประจำงานพสัดุ และผู้เช่ียวชาญประจำงานอาคารสถานที่มจีำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมกีาร
เปลี่ยนแปลงบอ่ย จึงขาดความ ต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ต้องใช้เวลาในการ
ถ่ายทอดงานหรือเรียนรูง้าน ส่งผลให้การปฏิบัตงิานช้ากว่ากำหนด  
           - บุคลากรที่ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น กรรมการจัดซือ้จัดจ้าง กรรมการตรวจรบัพสัดุ 
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณ
แผ่นดิน 
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          - หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้สง่ผลกระทบต่อกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย 

 

แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
          1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุ  

   - กำหนดให้มกีารทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรปูรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และ 
ราคากลาง 
             - เสนอแนวปฏิบัตสิำหรบัคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) 
และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนด คุณลักษณะทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลกัษณะให้เข้าเกณฑ์
อย่าง น้อย 3 ยี่ห้อ (มรีายละเอียดเหมือน และ/หรือใกลเ้คียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียด ของเนื้องาน การประมาณราคา
ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา 
          - จัดให้มีคูม่ือปฏิบัตงิาน แนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
          2. ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รบัผิดชอบ  

   - กำหนดการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงิน เป็นวาระการประชุมของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนตำบล 
บ้านร่อม 
             - เมื่อจัดทำคำของบประมาณ ควรระบุและกำหนดสถานที่รองรบัหรือสถานที่ติดตั้งใหเ้รียบรอ้ย  

   - ควรมกีารวางแผนความต้องการใช้พัสดุใหเ้พียงพอต่อการใช้งาน เวลาที่ต้องการใช้ จะได้มีการมีพสัดุทันใช้ 
เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงม ีเวลาในการพจิารณาพสัดุน้ันๆ ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสงูสุด 
             - ควรสำรวจความต้องการใช้พสัดุ ตั้งแต่ตันปีงบประมาณ มีพัสดุใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้พร้อมกัน หรือใช้งาน 
ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ  

   - ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทกุคน เพื่อใหทุ้กคนตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนด 

   - ควรมเีรง่รัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด จะได้ไม่ต้องเรง่เบิกจ่ายในไตรมาส  
4 ทำใหเ้สี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ ละเอียดอาจดำเนินการไมค่รอบคลมุได้ 

   - ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของสัญญาและแนบท้ายสญัญา จะเปลี่ยนเพิ่ม ลด ขอให้พจิารณา  
ด้วยความรอบครอบ  

   - ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดบัความสำคัญไว้ 
เป็นลำดับต้น 

    
  
                 *************************   

 


