
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         งานพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   
ที่              /2565      วันที่    18  ตุลาคม  2564 
เร่ือง      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน     ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ตามที่ เทศบาลตำบลหนองแคได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น  
 

     งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ดังนี้ 

   ตาราง 1  

   แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมทั้งสิ้น 624  เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงทีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 622 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 99.68  รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 0.16 และ วิธีคัดเลือก จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.16 

 

 

 

 

 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน  ( เรื่อง ) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 622 99.68 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

( e-bidding) 
1 0.16 

3. วิธีคัดเลือก 1 0.16 
รวม 624 100 
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ตาราง 2 

แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

 

เดือน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 

เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

ต.ค. 63 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 149 

พ.ย.63 46   46 

ธ.ค. 63 58   58 

ม.ค. 64 39 1  40 

ก.พ. 64 25   25 

มี.ค. 64 31   31 

เม.ย. 64 31   31 

 พ.ค. 64 30   30 

มิ.ย. 64 42   42 

ก.ค. 64 40   40 

ส.ค. 64 52   52 

ก.ย. 64 79  1 80 

รวม (เรื่อง) 622                                                                        1 1 624 

 

  กราฟแสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คดัเลอืก

คัดเลือก

e-bidding 

เฉพาะเจาะจง
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ตาราง 3 

แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง 

วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง เงินงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 31,569,091.33 91.38 

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

888,000 2.57 

3. วิธีคัดเลือก 2,090,000 6.05 

รวม 34,547,091.33 100 

จากตาราง 3  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัด
จ้างทั้งสิ้น 34,547,091.33 บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) พบว่างบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 31,569,091.33 บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้า
สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 91.38 รองลงมา คือ วิธีประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 
888,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.57 และ วิธีคัดเลือก เป็นเงิน 2,090,000 บาท (สอง
ล้านเก้าหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 6.11  โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายเดือน ดังตารางที่ 4  

ตาราง 4 

แสดงจำนวนงบประมาณการจดัซือ้จัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน 

รายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจดัจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

เดือน วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง รวม 

เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

ต.ค. 63 12,738,790.50   12,738,790.50 

พ.ย.63 2,610,788.40   2,610,788.40 

ธ.ค. 63 2,443,378.68   2,443,378.68 

ม.ค. 64 1,671,374.37 888,000     2,559,374.37 

ก.พ. 64 1,278,563.81   1,278,563.81 

มี.ค. 64 604,954.59   604,954.59 

เม.ย. 64 508,592   508,592 

 พ.ค. 64 210,397.36   210,397.36 

มิ.ย. 64 857,964.92   857,964.92 

ก.ค. 64 1,109,136.80   1,109,136.80 

ส.ค. 64 1,435,563.40   1,435,563.40 

ก.ย. 64 6,099,586.50  2,090,000 8,189,586.50 

รวม (บาท) 31,569,091.33 888,000 2,090,000 34,547,091.33 
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กราฟแสดงจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา 

.......................................................................ไม่มี ................................................ ............................................ 

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

อุปสรรค 

............................................................... .........ไม่มี..................................................................................... ......... 

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

ข้อเสนอแนะ  

........................................................... ...............ไม่มี......................................................................................... .... 

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

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งสำนักปลัดเทศบาลติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และกองวิชาการ
ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป 

 

 

       (นางพัตรพิมล บุญพันธ์) 

           เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

  

 

เฉพาะเจาะจง
91.38 %

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

(e-bidding)
2.57 %

วิธีคดัเลอืก
6.05%

เฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) วิธีคดัเลอืก



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

       


