
 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง 

เรื่อง  รายการผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564 
……………………………………………………. 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง ไดจัดทํารายการผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจําปงบประมาณปะจําป 2564 เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางของ
ปงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายปราโมทย   ไตรรัตนคุม) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง ไดจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 
2564 เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางของปงบประมาณ 2564 โดยการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564 แยกได ดังนี้ 
  1. โครงการตามขอบัญญัติ 2564 
   1.1 โครงการจัดซ้ือ   จํานวน  0 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจาง   จํานวน  2 โครงการ 
  2. โครงการจายขาดเงินสะสม 2564 
   2.1 โครงการจัดซ้ือ   จํานวน  0 โครงการ 
   2.2 โครงการจัดจาง   จํานวน  6 โครงการ 
  3. โครงการกันเงิน 2564 
   3.1 โครงการจัดซ้ือ   จํานวน  0 โครงการ 
   3.2 โครงการจัดจาง   จํานวน  6 โครงการ 
 
สรุปผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 
 

-  การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเปนเงินงบประมาณ 2,816,300 บาท  
รวมวงเงินจัดซ้ือจัดจาง 2,788,800 บาท  

- การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) รวมเงินงบประมาณ   -  บาท 
รวมวงเงินจัดซ้ือจัดจาง  -   บาท 

- การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือก รวมเปนเงินงบประมาณ 1,317,000 บาท 
รวมวงเงินจัดซ้ือจัดจาง 1,314,000 บาท 

 

ประเด็นปญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจาง 
 

- ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงานใหจัดซ้ือจัดจางเรงดวน กระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงานได 

- การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพอาจใชเวลานาน เนื่องจากบางโครงการตองรอสืบราคาจากหลาย
แหลงขอมูลและท่ีมา 

 
แนวทางการแกไข 
 

- ติดตามผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหละเอียดรอบคอบและรัดกุม ใหเปนประโยชนตอทาง
ราชการใหมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 



 
หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ  ชื่อโครงการ งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ไดจริง สวนตาง ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท) จัดซ้ือ จัดจาง 

1 โครงการขุดเจาะบอน้าํบาดาล บริเวณระบบประปา
หมูบานวัดนาจาน หมูที่ 1 ตําบลหนองเมือง 

297,600.00 285,200.00 12,400.00  /  

2 โครงการปรับปรุงทอเมนประปา หมูบานหนอง
กระเบียนนอย หมูที ่7 ตําบลหนองเมือง 

243,000.00 238,600.00 5,200.00  /  

3 โครงการปกเสาเข็มไมยูคา ซอมแซมถนนทรุดตัว 
บริเวณสายคันคลอง 2 ซาย หมูที่ 1 ตําบลหนองเมือง 

424,500.00 423,500.00 1,000.00  /  

4 โครงการปกเสาเข็มไมยูคา ซอมแซมถนนทรุดตัว สาย
ทางเขาบานน้ําบา บริเวณนานายหยอย พวงชาติ 
หมูที่ 5 ตําบลหนองเมือง 

45,000.00 44,000.00 1,000.00  /  

5 โครงการปกเสาเข็มไมยูคา ซอมแซมถนนทรุดตัว 
บริเวณบานนายพูน ปตตะแวว หมูที่3  
ตําบลหนองเมือง 

30,000.00 29,000.00 1,000.00  /  

6 โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรัง (เกรดแตงเรียบ)
ภายในตําบลหนองเมือง  หมูที1่,2,3,4,5,6 และ 7 
ตําบลหนองเมือง 

299,700.00 299,000.00 700.00  /  

7 โครงการซอมแซมทอระบายน้าํ คสล. บริเวณนานาย
ศักด์ิ บุญเนตร หมูที่ 6 ตําบลหนองเมือง 

11,200.00 10,500.00 700.00  /  

8 โครงการซอมแซมผิวจราจร แอสฟลตคอนกรีต 
บริเวณสายทางเขาบานหนองเมือง หมูที่6 ตําบล
หนองเมือง 

234,700.00 234,000.00 700.00  /  

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนา
บานนายเกรียงศักด์ิ ศรีใส หมูที่ ตําบลหนองเมือง 

65,000.00 64,000.00 1,000.00  /  

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สะพานบานนาจาน หมูที ่1 ตําบลหนองเมือง 

81,600.00 80,000.00 1,600.00  /  

11 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองเมือง หมูที่ 6 ตําบลหนองเมือง 

410,000.00 409,000.00 1,000.00  /  

12 โครงการกอสรางหองน้ํา องคการบริหารสวนตําบล
หนองเมือง หมูที่ 6 ตําบลหนองเมือง 

498,000.00 497,000.00 1,000.00  /  

13 โครงการกอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหนาบานนางสาวอุทยัวรรณ  แสงบบุญ  
หมูที่ 3 ตําบลหนองเมือง 

176,000.00 175,000.00 1,000.00  /  

14 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวาง
ทอระบายน้าํ คสล.บริเวณสายขางเมรุวัดหนองเมือง 
หมูที่ 6 ตําบลหนองเมือง 

1,317,000.00 1,314,000.00 2,000.00  /  

รวม 4,133,300.00 4,102,800.00 30,300.00    

 
 
  

 
   


