
                                                                              

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน  
2564) เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  27  เดอืนตุลาคม   พ.ศ.  2564 

 

 
(ลงชื่อ)............................................. 
         (นางอำไพร   วงศ์เงินยวง) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

…………….……………………………… 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)  
จำแนกตามประเภทจัดหาเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564  โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  จำแนกตามประเภทจัดหาแยกได้ดังนี้ 
  1.  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2564  

     งบประมาณท้ังหมด  2,920,400 บาท 
     1.1  โครงการจัดจ้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน   8  โครงการ 
            1.1.1  โครงการที่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 5 โครงการ  เป็นเงิน  1,785,000 บาท 
            1.1.2  โครงการเบิกจ่าย  5  โครงการ  เป็นเงิน  1,785,000 บาท 
            1.1.3  โครงการที่ขอกันเงิน  3  โครงการ  เป็นเงิน 1,380,000 บาท 
     1.2  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน   6  โครงการ  เป็นเงิน 145,196 บาท 

  2.  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
     2.1  โครงการจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จำนวน   6  โครงการ   

เป็นเงิน 1,111,100  บาท 
                    2.1.1  โครงการที่ดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564  จำนวน  6  โครงการ  เป็นเงิน  1,111,100 บาท 

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
-การจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน    14  ครั้ง 
-การจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก  จำนวน  1  ครั้ง 
-การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน  6  ครั้ง 

รวมเป็นเงินงบประมาณ  4,218,600   บาท 
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  3,041,296   บาท 
คิดเป็นร้อยละ  100  ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด 
 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. โครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการใช้จ่ายจากเงินสะสมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง

การเจรจาขอความยินยอมในการทำประโยชน์กับเจ้าของที่ดิน  ซึ่งเจ้าของที่บางรายยินยอมให้ดำเนินการจึงไม่
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ 

2.การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  2563 จำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการทำ
สัญญาก่อหนี้ผูกพันล่าช้า เป็นผลทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณและผู้รับจ้างไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ  จึงได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
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3. เนื่องจากราคาวัสดุที่ผันผวนและราคาน้ำมันที่เพ่ิมขึ้นสูงจากเดิม ทำให้วงเงินงบประมาณเพ่ิมขึ้น          
จึงทำให้ต้องรอเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการอื่นที่ไม่ได้ใช้ ทำให้ต้องโอนงบประมาณในช่วงท้ายปีงบประมาณ 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ จึงได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
 
แนวทางการแก้ไข 

1. ก่อนเสนอโครงการเข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบล และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลควรมีการสำรวจความพร้อมของพ้ืนที่ก่อนดำเนินการเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและรู้ถึงความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

2.ในปีงบประมาณต่อไปส่วนราชการควรเร่งใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  แผนดำเนินงาน
ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนดและควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและควรมีการ
ประชุมเพ่ือเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

         

    งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณ 
คิด
เป็น ประเภท   

ที่ โครงการ อนุมัติ (บาท) (บาท) คงเหลือ 
ร้อย
ละ การจัดหา 

หมาย
เหต ุ

    (บาท)     (บาท)       

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านหนองออ หมู่ที่ 3 - บ้านสะมัด ตำบลวังหิน 
     
478,300.00           -  

    
478,000.00  

       
300.00  0.06 เฉพาะเจาะจง   

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบก หมู่ที่ 4 - บา้นหนองยวน ตำบลวังหิน 
     
481,300.00           -  

    
481,000.00  

       
300.00  0.06 เฉพาะเจาะจง   

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านโพธิน์้อย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ 
     
465,300.00           -  

    
465,000.00  

       
300.00  0.06 เฉพาะเจาะจง   

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (ซอยหน้า รพ.สต.หนองค้า) 
     
105,100.00           -  

    
105,000.00  

       
100.00  

 
0.10  เฉพาะเจาะจง   

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายสพุิศ) 
     
256,400.00           -  

    
256,000.00  

       
400.00  0.16 เฉพาะเจาะจง   

6 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น บ้านหนองสะลาม หมู่ที่ 6 
     
481,000.00  

    
580,000.00            -             -    เฉพาะเจาะจง   

7 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนำ้ คสล.บา้สหนองคา้ หมู่ที่ 2 จากถนน ศก.3015 - บ้านนางเทียน 
     
297,000.00  

    
365,000.00            -             -    เฉพาะเจาะจง   

8 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนน ศก.3015-บ้านหนอง
เตย 

     
356,000.00  

    
435,000.00            -             -    เฉพาะเจาะจง   

                

                

  รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  
2,920,400.00  

  
1,380,000.00  

  
1,785,000.00  

    
1,400.00        

 



สรุปการจัดซื้อโครงการตามข้อบัญญัติเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

         

    งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณ 
คิด
เป็น ประเภท   

ที ่ โครงการ อนุมัติ (บาท) (บาท) คงเหลือ 
ร้อย
ละ การจัดหา หมายเหตุ 

    (บาท)     (บาท)       

1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) จำนวน 2 รายการ        25,900.00  
         
-        25,900.00            -       -  เฉพาะเจาะจง   

2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ        59,000.00  
         
-        59,000.00           -       -  เฉพาะเจาะจง   

3 ซื้อตู้เหล็ก (ครุภัณฑ์สำนักงาน) แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด ระดับ 3 ชัน้ จำนวน 2 ตู ้        11,800.00  
         
-        11,800.00           -       -  เฉพาะเจาะจง   

3 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง         4,300.00  
         
-          4,296.00            4.00   0.09  เฉพาะเจาะจง   

4 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสงู จำนวน 1 เครื่อง        20,000.00  
         
-        20,000.00           -       -  เฉพาะเจาะจง   

5 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง        22,000.00  
         
-        22,000.00           -       -  เฉพาะเจาะจง   

6 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง         2,200.00  
         
-          2,200.00            -       -  เฉพาะเจาะจง   

              

                

                

  รวมหมวดครุภัณฑ์      145,200.00  
         
-      145,196.00            4.00        

 



 

สรุปการจัดจ้างโครงการ  ประเภทเงินสะสม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

         

    งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณ 
คิด
เป็น ประเภท   

ที ่ โครงการ อนุมัติ (บาท) (บาท) คงเหลือ 
ร้อย
ละ การจัดหา หมายเหตุ 

    (บาท)     (บาท)       

1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองออ (แยกไปบ้านสะมัดเชือ่มแยกบ้านบก) 
     
178,000.00  

         
-  

    
167,500.00    10,500.00  5.9 เฉพาะเจาะจง   

2 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรบ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 (นายบุญเร่ง -นายโท) 
     
133,000.00  

         
-  

    
125,000.00      8,000.00  6 เฉพาะเจาะจง   

3 โครงการจ้างเหมาปรบัปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรบา้นหนองค้า(หนองพุก) หมู่ที่ 2 
     
175,800.00  

         
-  

    
165,000.00    10,800.00  6.1 เฉพาะเจาะจง   

4 โครงการจ้างเหมาปรบัปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรบา้นหนองออ (ถนนทางเข้าหนองออ) 
       
87,900.00  

         
-  

      
82,500.00      5,400.00   6.10  เฉพาะเจาะจง   

5 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุถนนเพื่อการเกษตรบ้านโพธิน์อ้ย หมู่ที่ 5 - หนองกะบูรณ์ 
     
511,000.00  

         
-  

    
507,900.00      3,100.00  0.6 คัดเลือก   

6 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรบ้านบก(เสน้ทางทางเข้าประปา-หนองโพธิ์) 
       
67,300.00  

         
-  

      
63,200.00      4,100.00  6 เฉพาะเจาะจง   

                 

  รวมประเภทเงินสะสม 
  
1,153,000.00  

         
-  

  
1,111,100.00    41,900.00        

 

 

 


