
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

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

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 
  1.1 โครงการจัดซื้อ  จ านวน   0 โครงการ 
  1.2 โครงการจัดจ้าง  จ านวน  7 โครงการ 
 2.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 
  2.1 โครงการจัดซื้อ  จ านวน   0 โครงการ 
  2.2 โครงการจัดจ้าง  จ านวน  1 โครงการ 
 3.โครงการกันเงิน 2562 

3.1 โครงการจัดซื้อ  จ านวน   0 โครงการ 
  3.2 โครงการจัดจ้าง  จ านวน  5 โครงการ 

1.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

 

ล าดับ 

 

โครงการ 
จ านวน 
รายการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 
(บาท) 
(1) 

งบประมาณท่ี
ใช้จริง 
(บาท) 
(2) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 
(1)-(2) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
เพื่อ 

การปรับปรุง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 

1 
 

570,000.00 570,000.00 - 
 

- (e-bidding) - 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม
เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตซอย 3 (พร้อมท่อระบายน้้า) 
หมู่ 7 

1 738,500.00 560,000.00 178,500.00 24.17 (e-bidding) - 

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 190,000.00 190,000.00 - - เฉพาะเจาะจง  

4 โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอด
รถเดิมเป็นส้านักงานกองช่าง 

1 300,000.00 296,000.00 4,000.00 1.33 เฉพาะเจาะจง  

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยโรงสีใน หมู่ท่ี 1 

1 274,000.00 274,000.00 - 
 

- คัดเลือก  

ยอดยกไป 2,072,500.00 1,890,000.00 182,500.00    
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ล้าดับ 

 

แผนงาน 
จ้านวน 
รายการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 
(บาท) 
(1) 

งบประมาณท่ี
ใช้จริง 
(บาท) 
(2) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 
(1)-(2) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
เพื่อ 

การปรับปรุง 

ยอดยกมา 2,072,500.00 1,890,000.00 182,500.00    
6 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้้า 

ซอย 4 หมู่ 6 
1 90,000.00 90,000.00 - 

 
- คัดเลือก - 

รวมทั้งสิ้น  2,162,500.00 1,980,000.00 182,500.00   - 
 

2.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 

 

ล้าดับ 

 

แผนงาน 
จ้านวน 
รายการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 
(บาท) 
(1) 

งบประมาณท่ี
ใช้จริง 
(บาท) 
(2) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 
(1)-(2) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
เพื่อ 

การปรับปรุง 

ยอดยกมา 2,162,500.00 1,980,000.00 182,500.00    
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

กลางบ้าน (รื้อท้าใหม่) บ้านหนอง
เป็ดน้้า หมู่ท่ี 2 

1 2,199,000.00 2,180,000.00 1,500 0.07 (e-bidding) - 

รวมทั้งสิ้น  4,361,500.00 4,160,000.00 184,000.00   - 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.  การด าเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า  
2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ 
เนื่องจากระบบขัดข้อง และมีการปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

/3กรมบัญชีกลาง... 
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3. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไข
แนวทางปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตามศึกษากฎระเบียบ และหนังสือเวียนเพ่ือให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการควบคุมการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข

หรือข้อก าหนดในสัญญา และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามก าหนดเวลาหรือข้ันตอนที่จะต้อง
ปฏิบัติ การตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของ อบต.บางจาน เพ่ือให้การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 
  

 


