
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง 

เรื่อง  รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 
……………………………………………………. 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง ได้จัดท ารายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณปะจ าปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ
ปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  9  ตุลาคม  2563 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นางถาวร   เหลืองทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2563 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 แยกได้ ดังนี้ 
  1. โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 
   1.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  0 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  9 โครงการ 
  2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 
   2.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  16 โครงการ 
   2.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  4 โครงการ 
  3. โครงการกันเงิน 2563 
   3.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  0 โครงการ 
   3.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  4 โครงการ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

-  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงินงบประมาณ 5,691,200 บาท รวมวงเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง 5,545,500 บาท  

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมเงินงบประมาณ 
864,000 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 855,041.20 บาท 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก รวมเป็นเงินงบประมาณ - บาท 
 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอสืบราคาจากหลาย
แหล่งข้อมูลและที่มา 

 
แนวทางการแก้ไข 
 

- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการให้มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 



หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ล าดับ  ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ได้จริง ส่วนต่าง ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 

(บาท) (บาท) (บาท) จัดซื้อ จัดจ้าง 
1 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณถนน

สายสระหลวง-หนองโพธิ์ หมู่ที4่ ต.หนองเมือง 
83,000.00 80,000.00 3,000.00  /  

2 โครงการปรับปรุงท่าเมนประปา บริเวณวัด 
สระมะเกลือ หมู่ที่ 5 ต.หนองเมือง 

24,500.00 23,500.00 1,000.00  /  

3 โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณบ้านน้ าบ่า หมู่ที5่ 
ต.หนองเมือง 

140,500.00 136,000.00 4,500.00  /  

4 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
บ้านร้อยตรีวิชัย จ าปางามถึงบ้านนายทองใส ศรีบุญ
เรือง หมู่ที่1 ต.หนองเมือง 

280,000.00 273,000.00 7,000.00  /  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้าน
ร้อยตรีวิชัย จ าปางามถึงบ้านนายทองใส ศรีบุญเรือง 
หมู่ที่1 ต.หนองเมือง 

78,600.00 70,500.00 8,100.00  /  

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายหนองเมือง-หนองแก บริเวณวัดหนองแกถึง
รอยต่อ หมู่ที4่ ต.หนองเมือง 

479,000.00 400,000.00 79,000.00  /  

7 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ าประปาบริเวณ
โรงเรียนบ้านน้ าบ่างามวิชา หมู่ที5่ ต.หนองเมือง 

246,000.00 239,000.00 7,000.00  /  

8 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ า 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองเมือง ถึงศาลเจ้า
พ่อสนั่น หมู่ที่2 

358,700.00 351,000.00 7,700.00  /  

9 โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายบ้านนานางส าเนียง แพรเมืองถึงบ้านนาย
สมัคร ระมั่งทอง หมู่ที่6 ต.หนองเมือง 

138,700.00 136,000.00 2,700.00  /  

10 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กบริเวณบ้านนางแสง 
งามสง่า หมู่ที่3 ต.หนองเมือง 

195,600.00 195,600.00 0  /  

11 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 
สายหนองแกถึงหนองเมือง 

492,000.00 490,000.00 2,000.00  /  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นางกนกวรรณ นาสิงห์ หมู่ที6่ ต.หนองเมือง 

189,000.00 189,000.00 0  /  

13 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
สายหนองกระเบียนน้อย หมู่ที7่ ต.หนองเมือง 

353,600.00 346,000.00 7,600.00  /  

14 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางลงหินคลุกเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที4่ สายบ้านหนองแกถึงหนองเมือง 

92,000.00 91,000.00 1,000.00  /  

15 โครงการจัดซ้ือลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุดเสียหาย หมู่ที7่ สายบ้านนายแก้ว วันเพ็ง 
ถึงบ้านนายแปลง พงษ์เสง่ียม ต.หนองเมือง 

21,000.00 20,000.00 1,000.00 /   

16 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที4่ สายหนองกระทุม่ถึงหนองหม้อ 

294,000.00 293,000.00 1,000.00 /   

17 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมลูกรังเฉพาะส่วนที่ช ารุด
เสียหาย หมู่ที7่ สายบ้านนายไซ ชื่นชวน 

21,000.00 20,000.00 1,000.00 /   

18 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที6่ ต.หนองเมือง สายคันคลอง
หนองสองห้อง 

147,000.00 146,000.00 1,000.00 /   

19 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที1่ สายเขตติดต่อ หมู่ที3่ ถึงบ่อ
ขยะต าบลหนองเมือง 

168,000.00 167,000.00 1,000.00 /   

 



หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ล าดับ  ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ได้จริง ส่วนต่าง ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 

(บาท) (บาท) (บาท) จัดซื้อ จัดจ้าง 
20 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่

ช ารุดเสียหาย หมู่ที2่ ต.หนองเมือง สายคลองสอง
ซ้าย ฝั่งขวา 

84,000.00 83,700.00 300.00 /   

21 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที2่ ต.หนองเมือง สายบ้านนาง
ส าราญ บุญค าพา ถึงสะพานไม้นานางบุญหลาย ผ่อง
ใส 

84,000.00 83,700.00 300.00 /   

22 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที7่ สายแยกลพบุรีสักทอง ต.หนอง
เมือง 

84,000.00 83,000.00 1,000.00 /   

23 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที1่ ต.หนองเมือง สายคลองสอง
ซ้ายฝั่งซ้าย 

252,000.00 251,000.00 1,000.00 /   

24 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที1่ ต.หนองเมือง สายริมคลองบ้าน
นางรัชนี ปัดส ามั่น สุดเขต ต.ดอนดึง 

84,000.00 83,700.00 300.00 /   

25 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที1่ สายบ้านนาจาน ถึงนานาย
ไพรวร แหลมหล้า 

63,000.00 62,800.00 200.00 /   

26 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที7่ สายป่าสัก(หนองหมื่นกล้า ต.
หนองเมือง) 

8,000.00 8,000.00 0 /   

27 โครงการจัดซ้ือซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่ช ารุด
เสียหาย หมู่ที7่ สายบ้านนายเสถียร ปัญหา ต.หนอง
เมือง) 

27,000.00 26,000.00 1,000.00 /   

28 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที4่ สายบ้านห้วยกรวดถึงสระ
มะเกลือ ต.หนองเมือง 

189,000.00 188,000.00 1,000.00 /   

29 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที่ 6 ต.หนองเมือง สายป่าช้าถึง
คลองสองซ้าย 

96,000.00 96,000.00 0 /   

30 โครงการจัดซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนที่
ช ารุดเสียหาย หมู่ที1่ ต.หนองเมือง สายห้วยกรวดถึง
บ้านน้ าบ่า สระมะเกลือ 

252,000.00 251,000.00 1,000.00 /   

31 โครงการขยายท่าเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที4่ ต.หนอง
เมือง 

167,000.00 164,000.00 3,000.00  /  

32 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5  
ต.หนองเมือง 

499,000.00 498,000.00 1,000.00  /  

33 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน หมู่ที่3 บริเวณสาย
หน้าบ้าน พ.อ.สุวรรณ์ จิตรเกิด ถึงบ้าน ร.ต.เปราะ 
เขาวงษ ์

864,000.00 855,041.20 8,958.80  /  

รวม 6,555,200 6,400,541.20 154,658.80    

 
  

 
   


