
จ ำนวน

โครงกำร
จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง
ผลต่ำง คิดเป็นร้อยละกำร

ประหยัด1.วธิ ีE-bidding 1 653,000.00 394,650.00 258,350.00 1.97

1 653,000.00 394,650.00 258,350.00 1.97

1 1,410,000.00 840,000.00 570,000.00 4.36

1 613,000.00 550,000.00 63,000.00 0.48

2.วธิคัีดเลือก        - - - - -

3.วธิเีฉพำะเจำะจง 448 - 10,903,697.88 -

ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 3,329,000.00 13,082,997.88 1,149,700.00 8.78

คิดเป็นร้อยละ  8.78

0.88

99.12

 บนัทึกขอ้ความ

1.ผลการด าเนินการในภาพรวม

รำยกำร
ผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ส่วนราชการ        กองคลัง         เทศบำลต ำบลพันนำ

ที ่สน 54302/ -                                            ลงวนัที่  25  ตุลำคม   2562

เรื่อง   รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เรยีน  นำยกเทศมนตรีต ำบลพันนำ

            ตำมที่งำนพัสดุ  กองคลัง  เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2562

จำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวธิกีำร 

            โดยผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยผลกำรวเิครำะห์เชิงประมำณ

ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

                 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรวมทั้งส้ินจ ำนวน  452  โครงกำร 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน  452  โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ 100   วงเงินได้รับจัดสรร 

14,232,697.88 บำท   จ ำนวนเงินจัดซ้ือจัดจ้ำง  13,082,997.88  บำท   ประหยัดงบประมำณ  1,149,700   บำท  

2. รอ้ยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ในงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประเภทกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 (โครงกำร)
คิดเป็นร้อยละ

1.วธิ ีE-bidding

2.วธิคัีดเลือก

3.วธิเีฉพำะเจำะจง

4.00

  -     

448.00

                 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรวมทั้งส้ินจ ำนวน 452  โครงกำร

จ ำแนกตำมวธิกีำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจ ำนวนสูงสุดคือวธิเีฉพำะเจำะจงจ ำนวน 448  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 99.12  รองลงมำ

คือวธิ ีE-bidding จ ำนวน  4 โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ 0.88 



1.วธิ ีE-bidding 23.39

2.วธิคัีดเลือก -

3.วธิเีฉพำะเจำะจง 76.61

รวม 100

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงกำรคลังวำ่ด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

                  เจ้ำพนักงำนพัสดุ

ของปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยสรุปดังนี้

         ในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรวมทั้งส้ินจ ำนวน 14,232,697.88 บำท

จ ำแนกตำมวธิกีำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจ ำนวนสูงสุดคือวธิเีฉพำะเจำะจง จ ำนวน 10,903,697.88  บำท  คิดเป็นร้อยละ 99.12         

รองลงมำคือวธิ ีE-bidding จ ำนวน 3,329,000.-บำท คิดเป็นร้อยละ  0.88

4. ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง

         งำนพัสดุ กองคลัง เทศบำลต ำบลพันนำ ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงได้ประสบปัญหำและอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

14,232,697.88

3,329,000.00

 -

10,903,697.88

3. รอ้ยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประเภทกำรจัดซ้ือจัด

จ้ำง
จ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ

        4.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละชุดไม่ทรำบอ ำนำจหน้ำที่ ที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติจัดชื้อจัดจ้ำงและกำร

และกฏกระทรวงเกีย่วกับหลักเกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง พ.ศ.2560 เนื่องจำกยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและไม่ได้ศึกษำ พรบ.ระเบียบและ

กฏกระทรวงดังกล่ำว

             จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

        4.1 ด้วยหน่วยงำนของรัฐต้องปฏบิัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับ

กระทรวงกำรคลังวำ่ด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฏกระทรวงเกีย่วกับหลักเกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็น พรบ.ระเบียบและกฏกระทรวงใหม่ที่หน่วยงำนต้องถือปฏบิัติอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้กำรปฏบิัติงำนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ  

เพรำะต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกีย่วกับ พรบ.ระเบียบและกฎกระทรวง เพื่อให้กำรปฏบิัติงำนเป็นไปได้อย่ำงถูกต้องไม่เกิดข้อผิด 

พลำดในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงต่อหน่วยงำนของรัฐ

                                                                    (ลงชื่อ)

                                                                             (นำงธนำพร  สุขเสนำ)

                              นักวชิกำรจัดเก็บรำยได้   รักษำรำชกำรแทน



ควำมเห็นของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ................................................................................................................................................................................

                                                             (ลงชื่อ)

                       นำยชัยยำ   ไชยรบ

                       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

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

ควำมเห็นของปลัดเทศบำลต ำบลพันนำ..............................................................................................................................................................................

                                                             (ลงชื่อ)

                          (นำยสนั่น   ชินมำ)

                          นำยกเทศมนตรีต ำบลพันนำ

                          (นำยไกรทอง  นำมกำสำ)

                          ปลัดเทศบำลต ำบลพันนำ

ควำมเห็นของนำยกเทศมนตรีต ำบลพันนำ..............................................................................................................................................................................

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

                                                             (ลงชื่อ)



 บนัทึกขอ้ความ

1.ผลการด าเนินการในภาพรวม

ส่วนราชการ        กองคลัง         เทศบำลต ำบลพันนำ

ที ่สน 54302/ -                                            ลงวนัที่  25  ตุลำคม   2562

เรื่อง   รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เรยีน  นำยกเทศมนตรีต ำบลพันนำ

            ตำมที่งำนพัสดุ  กองคลัง  เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2562

จำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวธิกีำร 

            โดยผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยผลกำรวเิครำะห์เชิงประมำณ

ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

                 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรวมทั้งส้ินจ ำนวน  452  โครงกำร 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน  452  โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ 100   วงเงินได้รับจัดสรร 

14,232,697.88 บำท   จ ำนวนเงินจัดซ้ือจัดจ้ำง  13,082,997.88  บำท   ประหยัดงบประมำณ  1,149,700   บำท  

2. รอ้ยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ในงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

                 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรวมทั้งส้ินจ ำนวน 452  โครงกำร

จ ำแนกตำมวธิกีำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจ ำนวนสูงสุดคือวธิเีฉพำะเจำะจงจ ำนวน 448  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 99.12  รองลงมำ

คือวธิ ีE-bidding จ ำนวน  4 โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ 0.88 



บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงกำรคลังวำ่ด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

ของปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยสรุปดังนี้

         ในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เทศบำลต ำบลพันนำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรวมทั้งส้ินจ ำนวน 14,232,697.88 บำท

จ ำแนกตำมวธิกีำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจ ำนวนสูงสุดคือวธิเีฉพำะเจำะจง จ ำนวน 10,903,697.88  บำท  คิดเป็นร้อยละ 99.12         

รองลงมำคือวธิ ีE-bidding จ ำนวน 3,329,000.-บำท คิดเป็นร้อยละ  0.88

4. ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง

         งำนพัสดุ กองคลัง เทศบำลต ำบลพันนำ ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงได้ประสบปัญหำและอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

3. รอ้ยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

        4.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละชุดไม่ทรำบอ ำนำจหน้ำที่ ที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติจัดชื้อจัดจ้ำงและกำร

และกฏกระทรวงเกีย่วกับหลักเกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง พ.ศ.2560 เนื่องจำกยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและไม่ได้ศึกษำ พรบ.ระเบียบและ

กฏกระทรวงดังกล่ำว

             จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

        4.1 ด้วยหน่วยงำนของรัฐต้องปฏบิัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับ

กระทรวงกำรคลังวำ่ด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฏกระทรวงเกีย่วกับหลักเกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็น พรบ.ระเบียบและกฏกระทรวงใหม่ที่หน่วยงำนต้องถือปฏบิัติอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้กำรปฏบิัติงำนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ  

เพรำะต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกีย่วกับ พรบ.ระเบียบและกฎกระทรวง เพื่อให้กำรปฏบิัติงำนเป็นไปได้อย่ำงถูกต้องไม่เกิดข้อผิด 

พลำดในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงต่อหน่วยงำนของรัฐ

                                                                    (ลงชื่อ)

                                                                             (นำงธนำพร  สุขเสนำ)

                              นักวชิกำรจัดเก็บรำยได้   รักษำรำชกำรแทน



ควำมเห็นของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ................................................................................................................................................................................

                                                             (ลงชื่อ)

                       นำยชัยยำ   ไชยรบ

                       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

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

ควำมเห็นของปลัดเทศบำลต ำบลพันนำ..............................................................................................................................................................................

                                                             (ลงชื่อ)

                          (นำยสนั่น   ชินมำ)

                          นำยกเทศมนตรีต ำบลพันนำ

                          (นำยไกรทอง  นำมกำสำ)

                          ปลัดเทศบำลต ำบลพันนำ

ควำมเห็นของนำยกเทศมนตรีต ำบลพันนำ..............................................................................................................................................................................

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

                                                             (ลงชื่อ)


