
               บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ    กองคลัง   เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ที่  -     วันที่     9  ตุลาคม  2563 
เร่ือง    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
............................................................................................................................. ................................................. 
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง 

ตามท่ีเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

ในการนี้เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

ตารางที ่1 
แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 

(รายการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

357 99.44 

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
    (e-bidding) 

2 0.60 

รวม 359 100.0 
 

 จากตาราง 1  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างรวมทั้งสิ้น  จ านวน  359  รายการ  พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 357
รายการ  คิดเป็นร้อยละ  99.44  รองลงมาคือ  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) จ านวน 2 รายการ                        
คิดเป็นร้อยละ  0.60   
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ตารางท่ี 2 
แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding 

ตุลาคม  2563 17  17 
พฤศจิกายน  2563 27 1 28 
ธันวาคม  2563 19  19 
มกราคม  2564 25 1 26 
กุมภาพันธ์  2564 26  26 
มีนาคม  2564 36  36 
เมษายน  2564 33  33 
พฤษภาคม  2564 25  25 
มิถุนายน  2564 37  37 
กรกฎาคม  2564 32  32 
สิงหาคม  2564 40  40 
กันยายน  2564 40  40 

รวม 357 2 359 
 
 

กราฟแสดงจ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

99% 

e-bidding 
0.60 % 

เฉพาะเจาะจง 

e-bidding
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ตารางท่ี 3 
แสดงรอ้ยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 

(รายการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

9,838,828.84 77.10 

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
    (e-bidding) 

2,913,456.00 22.90 

รวม 12,752,284.46 100.00 
 

จากตาราง 3  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   มีการใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 12,752,284.46 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสี่บาท         
สี่สิบหกสตางค์)   พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธี เฉพาะเจาะจง   เป็นเงิน 9,838,828.84  
บาท  (เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 77.10   รองลงมาคือ วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เป็นเงิน 2,913,456.00  บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่
ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 22.90  โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามราย
เดือน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4 

แสดงจ านวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกเป็นรายเดือน 
 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding 

ตุลาคม  2563 1,070,990.40   1,070,990.40 
พฤศจิกายน  2563 176,257.44 2,280,000.00 2,456,257.44 
ธันวาคม  2563 283,605.68  283,605.68 
มกราคม  2564 1,332,497.09 633,456.00 1,965,953.09 
กุมภาพันธ์  2564 223563.75  223,563.75 
มีนาคม  2564 1602556.4  1,602,556.40 
เมษายน  2564 1102821.1  1,102,821.10 
พฤษภาคม  2564 210522.33  210,522.33 
มิถุนายน  2564 2209557.64  2,209,557.64 
กรกฎาคม  2564 605853.1  605,853.10 
สิงหาคม  2564 199773.37  199,773.37 
กันยายน  2564 820830.16  820,830.16 

รวม 9,838,828.46 2,913,456.00 12,752,284.46 
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ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ได้ใช้การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างของ

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างทุกรายการ   ต้องบันทึกในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  
ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลล่าช้า  หรือสัญญาณไม่เสถียร  ท าให้ระบบขัดข้อง
ในบางครั้ง  เกิดความล่าช้าในการท างาน 

2. เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ได้ใช้การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-GP)  ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับระบบของกรมบัญชีกลางหลุดบ่อย    เนื่องจากส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ได้ใช้ระบบนี้ทั่วทั้งประเทศ  ท าให้ระบบขัดข้องในบางครั้ง  เกิดความล่าช้าในการท างาน 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ท าการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในส านักงานให้มีความรวดเร็ว  และมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น          

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

     (นางสาวอัญชรา  พุทธิกาญจนกุล) 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 

 

เฉพาะเจาะจง 99% 

e-bidding 
0.60 % 

เฉพาะเจาะจง 

e-bidding

  


