


 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ไ ด้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                             
ท้ังจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี   ดังนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างของ           
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๑ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔ (หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง )              
ข้อมูล ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

ล าดับ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านดอนดู่  หมู่ท่ี  ๙  
๒๐๐,๐๐๐.- ๑๙๙,๕๐๐.-     ๕๐๐.-    ๐.๒๕.- 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านกุดหล่ม  หมู่ท่ี ๗ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๑๙๙,๕๐๐.-     ๕๐๐.-    ๐.๒๕.- 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านวังเวิน  หมู่ท่ี ๘ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๑๘๓,๕๒๓.- ๑๖,๔๗๗.-     ๘.๒๓.- 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองหวาย  หมู่ท่ี ๖ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๑๙๙,๕๐๐.-     ๕๐๐.-    ๐.๒๕.- 

๕. โครงการซ่อมแซมถนนดิน – ลงหิน
ลูกรังทับหน้า บ้านดอนดู่น้อย  หมู่ ท่ี 
๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.-            ๐.-     ๐.๐๐.- 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินเบอร์ ๑ 
(ขนาด๓/๔ นิ้ว) บ้านดอนดู่น้อย  หมู่ท่ี 
๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.-            ๐.-     ๐.๐๐.- 

๗. โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

๑๐๐,๐๐๐.-             ๙๙,๐๐๐.-     ๑,๐๐๐.-    ๑.๐๐- 

รวม ๑,๓๐๐,๐๐๐.-         ๑,๒๘๑,๐๒๓.-   ๑๘,๙๗๗.-     ๙.๙๘.- 
 
 จากตารางท่ี ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินในข้อบัญญัติในประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี๒๕๖๔ (หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)  จ านวน  ๗  โครงการ จ านวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่าย
จริง เป็นเงิน  ๑,๒๘๑,๐๒๓.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน  ๑๘,๙๗๗.-บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๘ %   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาร า ง ท่ี  ๒  โ คร ง ก าร ในข้ อบัญญั ติ ง บประมาณราย จ่ ายประจ าปี  ๒๕๖๔  (หมวด ค่ าครุ ภัณฑ์ )                              
ข้อมูล ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน  ๖๔๗,๗๐๐.-   ๖๔๗,๗๐๐.-            ๐.-         ๐.- 
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ๑๐๐,๐๐๐.-   ๑๐๐,๐๐๐.-            ๐.-         ๐.- 
๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๑๙๘,๘๐๐.-   ๑๙๘,๘๐๐.-            ๐.-         ๐.- 
๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ๒๓๐,๐๐๐.-   ๒๓๐,๐๐๐.-            ๐.-         ๐.- 
๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าส ารวจ       ๓,๕๐๐.-       ๓,๕๐๐.-            ๐.-         ๐.- 
๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ๑๖๕,๐๐๐.-   ๑๖๕,๐๐๐.-            ๐.-         ๐.- 

รวม ๑,๓๔๕,๐๐๐.- ๑,๓๔๕,๐๐๐.-            ๐.-         ๐.- 
 

จากตารางท่ี ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินในข้อบัญญัติในประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ (หมวดค่าครุภัณฑ์) จ านวน  ๖  รายการ จ านวนเงิน ๑,๓๔๕,๐๐๐.-บาท  เบิกจ่ายจริง เป็นเงิน  
๑,๓๔๕,๐๐๐.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน  ๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ ๐ %    

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 -การก าหนดคุณลักษณะสุ่มเส่ียงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อส่ิงของท่ีจะซื้อแบบเจาะจง

  
 -การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น 

การก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ท่ีเฉพาะในงานก่อสร้าง 
 -การก าหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ / หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่

สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิก
การผลิต  จึงต้องปรับเปล่ียนหลายรอบ ท าให้การปฎิบัติงานล่าช้ากว่าก าหนด 

 -ราคาพาณิชย์มีการปรับเปล่ียน ส่งผลให้การค านวณราคาตามรูปแบบรายการ  ต้องปรับเปล่ียนไปด้วน 
ท าให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่าก าหนด 

 -ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย แต่ไม่มีสถานท่ีส าหรับติดต้ังครุภัณฑ์ ท าให้กระทบต่อระยะเวลาการ
บริหารสัญญาและการเบิกจ่าย 

 -การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเร่งด่วนหรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ท าให้กระทบการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีวางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า 

 -การจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกันไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน จัดซื้อในระยะเวลาใกล้กัน วงเงินรวมกันแล้วเกิน
กว่าแสนบาท ซึ่งหากด าเนินการโดยเร่งรีบตรวจสอบไม่ละเอียดก็มีความเส่ียงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

 -มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมคนเดียวกัน ท าให้มีความเส่ียงต่อการ
บริหารสัญญา มีปริมาณงานเพิ่มงานลดท่ีเกิดจากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหารสัญญา ท าให้งานล่าช้า และมีความ
เส่ียงต่อการค านวณใหม่ในระยะเวลากระช้ันชิด 

 
 
 
 
 
 



 
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 ๑.ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 -ก าหนดให้มีการทบทวนการก าหนดลักษณะ/แบบรูปรายละเอียด / ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง 
 -เสนอแนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการละเอียด/ขอบเขตงาน TOR 

และราคากลาง ได้แก่ ไม่ก าหนดคุณลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ  ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่าง
น้อย ๓  ยี่ห้อ ( มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน )ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อด าเนินการจัดหา 

 -การด าเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ก่อนส่งเอกสาร/หลักฐานหรือจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย จ าเป็นต้อ
ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความคาดเคล่ือน และป้องกันการโอนเงิ นผิดพลาด ให้
ด าเนินการดังนี้ 

 ตรวจสอบเลขท่ีบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
 ตรวจสอบข้อมูลบุคคล / ร้านค้า / ห้าง / บริษัท  เช่น ช่ือกิจการ  ท่ีอยู่ หมาเลขติดต่อ ฯลฯ 
 ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร  โดยเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นและต้อง

ติดกันท้ังหมด โดยไม่มีสัญลักษณ์ หรือช่องว่างในเลขบัญชีและขอให้ระบุเลขท่ีบัญชีให้ถูกต้องตามหลักฐานของผู้ขาย เพื่อ
ป้องกันการโอนเงินผิดพลาด 

 ตรวจสอบช่ือผู้ถือบัญชีระบุเป็นภาษอังกฤษเท่านั้น 
 ตรวจสอบหน้าบัญชีธนาคาร และหน้าการเคล่ือนไหวบัญชี ต้องไม่ขาดการเคล่ือนไหวกับธนาคารเกิน ๖ 

เดือน 
 ๒.ด้านคณะกรรมการและบุคคลท่ีรับผิดชอบ 
 -ก าหนดการก ากับติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เป็นวาระการประชุมของผู้บริหาร 
 -เมือจัดท าค าของบประมาณ ควรระบุและก าหนดสถานท่ีรองรับหรือสถานท่ีติต้ังให้เรียบร้อย 
 -ควรมีการวางแผนความต้องการใช้พัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน เวลาท่ีต้องการใช้  จะได้การพัสดุทันใช้

เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงมีเวลาในการพิจาณาพัสดุนั้น ให้ได้พัสดุท่ีมีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 -ควรส ารวจความต้องการใช้พัสดุ ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ มีพัสดุใดบ้างท่ีจ าเป็นต้องใช้พร้อมกัน หรือใช้

งาน ร่วมกัน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ และจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 -ควรจัดความส าคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคน

ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อให้การขับเคล่ือนการเบิกจ่าย 
 -ควรเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการท่ีก าหนด จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไรมาส 

๔ ท าให้เส่ียงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียดด าเนินการไม่ครอบคลุมได้ 
 -ผู้ ท่ี เกี่ ยวข้ อ งควรระหนักถึ งความส า คัญของ สัญญาและแนบท้ายสัญญา จะ เป ล่ียน เพิ่ ม                    

ลด  ขอให้พิจารณา ด้วยความรอบคอบ 
 -ผู้เกี่ยวควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น  
  
 
   
 
 
 

 
 
 


