
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง 
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 

 

********************************** 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง  ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

                   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

                                                          
                    (นายกษิภัท  อ่อนน้อม) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ปฏิบัติหน้าท่ี 

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง  ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้สอดคล้องปและเป้นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔  โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
๒๕๖๔  แยกได้ ดังนี้ 

๑. โครงการตามข้อบัญญัติและต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๑.๑ โครงการจัดซื้อ  จำนวน  0 โครงการ 
 ๑.๒ โครงการจัดจ้าง  จำนวน  4 โครงการ 

 ๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ โครงการจัดซื้อ  จำนวน  0 โครงการ 
  ๒.๒ โครงการจัดจ้าง  จำนวน  8 โครงการ 
 ๓. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ๓.๑ โครงการจัดซื้อ  จำนวน  0 โครงการ 
  ๓.๒ โครงการจัดจ้าง  จำนวน  3 โครงการ 
 

     รวมทั้งสิ้น        15  โครงการ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน  15 ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณ   
 5,993,000 บาท   รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 5,830,652.07 บาท  คิด 100 เป็นร้อยละ 
 ของจำนวนครั้งท่ีดำเนินการท้ังหมด 

2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน  - ครั้ง  รวมเป็น 
 เงินงบประมาณ   -  บาท   รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  - บาท  คิดเป็นร้อยละ   - ของจำนวน 
 ครั้งท่ีดำเนินการท้ังหมด 

3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน  - ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ -  
4. ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  คิดเป็นร้อยละ 2.71 
 

ปัญหาแลอปุสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน  กระช้ันชิด ส่งผลให้เกิดความ

 เส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้ 
๒. ปัญหาในเรื่องของการสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน  เนื่องจากบางโครงการต้องรอ

 การสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล 
๓. ปัญหาเรื่องของข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการ มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิด

 ปัญหาในการทำงานเนื่องจากต้องมาศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
 ส่ังการท่ีมีเปล่ียนแปลง  ทำให้เกิดความไม่เข้าใจชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ต้องมีการวางแผนกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในจัดซื้อจัดจ้างให้ดีและเหมาะสม   
     เพื่อไม่ใหก้ระช้ันชิดในการดำเนินการ  เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการ 
  ดำเนินงานได้ 
 ๒. ต้องมีการวางแผนงานในการการสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพ   เพื่อลดระยะเวลาในการ 
  ดำเนินการ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน  ให้ได้รับการอบรมหาความรู้ในเรื่องของ 
  กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือส่ังการ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้เข้าใจได้ 
  อย่างท่องแท้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ลำดั
บ ชื้อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
    บาท บาท บาท  ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้าง   
1 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4             

 สายศาลากลางบ้านถึง คสล.ม.3            500,000.00              497,000.00             3,000.00  0.6  √ เงินสะสม64 
2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6             500,000.00              441,152.07           58,847.93  11.77  √ เงินสะสม64 

3 
ก่อสร้างถนน คสล.ม.7  
ข้าง อบต.หนองแซง            500,000.00  

  
            495,000.00             5,000.00  

  
1  

  
√ 

  
เงินสะสม64 

4 
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1  
ข้างบ้านประยุทธ            500,000.00  

    
            495,000.00             5,000.00  

  
1  

  
√ 

  
เงินสะสม64 

5 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 ไปบ่อขยะ            500,000.00              497,000.00             3,000.00  0.6  √ เงินสะสม64 

6 
ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 จำนวน 
2 สาย            

 สาย1.หนองเต่าไปทางรถไฟ            

 สาย2สวนนงนุชไปบ้านสว่าง            500,000.00              496,000.00             4,000.00  0.8  √ เงินสะสม64 
7 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ม.5            500,000.00              495,000.00             5,000.00  1  √ เงินสะสม64 
8 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4             499,000.00              496,000.00             3,000.00  0.6  √ เงินสะสม64 
9 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2            486,000.00              434,000.00           52,000.00  10.7  √ ข้อบัญญัติ64 

10 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2-ม.4            479,000.00              476,000.00             3,000.00  0.63  √ ข้อบัญญัติ64  
 



11 ก่อสร้างถนน คสล.ม.1              89,000.00                88,500.00               500.00  0.56  √ ข้อบัญญัติ64 
12 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1            200,000.00              197,000.00             3,000.00  1.5  √ ข้อบัญญัติ64 
13 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6             300,000.00              297,000.00             3,000.00  1  √ ค้างจ่ายป6ี3 
14 ก่อสร้างถนนดิน ม.3            240,000.00              237,000.00             3,000.00  1.25  √ ค้างจ่ายป6ี3 
15 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.1             200,000.00              189,000.00           11,000.00  5.5  √ ค้างจ่ายป6ี3 

  รวม         5,993,000.00            5,830,652.07          162,347.93  2.71       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


