
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2563             

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

องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
ประจ าปี  2563  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  2563  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                          

                                       ประกาศ   ณ   วันที่   30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

                                          
                                                             (นายพงษ์ศักดิ์  ไทรพิพัฒน์พานิช) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจ าปี  2563 

 

          1.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2563 
            1.1 โครงการจัดซื้อ      จ านวน      9     โครงการ 

          2.  โครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปี  2563 
            2.1  โครงการจัดซื้อ      จ านวน      9     โครงการ 

                    3.  โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ  ประจ าปี  2563 
            3.1  โครงการจัดจ้าง     จ านวน     18     โครงการ 

                    4.  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจ าปี  2563 
                           4.1  โครงการจัดจ้าง     จ านวน     10     โครงการ 
           5.  มีการจัดซื้อโดยวิธี  e-bidding                            จ านวน       1     โครงการ 
                    6.  มีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง                           จ านวน       8     โครงการ 
                    7.  มีการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง                จ านวน       26   โครงการ 
           8.  มีการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธี  e-bidding                  จ านวน        2    โครงการ 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 

ล าดับท่ี  
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

(บาท) 

ส่วนต่าง 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

 ค่าครุภัณฑ์        
 ส านักปลัด        

1 รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั 868,000 850,000 18,000 2.07 /   

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 20,000 2,000 9.09 /   
 กองคลัง        

3 ตู้กระจกบานเลื่อน 1 หลัง 5,000 3,050 1,950 39.00 /   
4 ตู้เหล็ก  2  บาน 5,500 3,968 1,532 27.85 /   
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 20,000 2,000 9.09 /   
6 เคร่ืองพิมพ์ดีด Dot Matrix Printer แบบ

แคร่ยาว 
23,000 22,500 500 2.17    

 กองช่าง        
7 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ( 

2 เคร่ือง) 
36,400 16,588 19,812 54.43 /   

8 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ( 
1 เคร่ือง) 

11,000 6,384 4,616 41.96 /   

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 20,000 2000 9.09 /   
รวม 1,014,900 962,490 52,410 5.16    

 
โครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปี  2563 

ล าดับท่ี  
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

(บาท) 

ส่วนต่าง 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

 อุดหนุนเฉพาะกิจ        
1 ชุด  DLTV 30,700 26,500 4,200 13.68 / - - 

รวม 30,700 26,500 4,200 13.68    
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โครงการตามข้อบัญญัติ  ประจ าปี  2563 

ล าดับท่ี  
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

(บาท) 

ส่วนต่าง 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
 ส านักปลัด        

1 ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย อบต. 623,000 446,000 177,000 28.41  /  
2 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในส านักงาน อบต. 334,000 322,500 11,500 3.44  /  
 กองการศึกษา        

3 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมะรุม-ดอนแฝก 

233,000 223,000 10,000 4.29  /  

 กองช่าง        
4 ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 

สายตะวันออก 
255,000 253,000 2,000 0.78  /  

5 ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 สายบ้านผู้ช่วย
ปราโมทย์ถึงหน้าวัด 

343,000 330,000 13,000 3.79  /  

6 ก่อสร้างถนน คสล. ม.10  
ซอยบ้านส้มเช้า 

123,000 86,000 37,000 30.08  /  

7 ก่อสร้างถนน คสล. ม.11  
สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ 

254,000 245,000 9,000 3.54  /  

8 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 
สายล าห้วยโคก 

257,000 249,500 7,500 2.92  /  

9 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1  
สายศาลตาปู่-เมืองคง 

286,000 275,000 11,000 3.85  /  

10 ก่อสร้างถนนดิน. ม.8 
ซอยด ารงศิลป์ 

495,000 484,000 11,000 2.22  /  

11 ก่อสร้างถนนดิน ม.5 
สายนานางสว่าง ทับโคกสูง- 
นานางสายพิณ  เต็งกลาง 

228,000 214,000 14,000 6.14  /  

12 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7  
ซอยขวัญเวียงสวัสด์ิ 

121,000 113,000 8,000 6.61  /  

13 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 
สายคุ้มดอนขวาง-ถนนสาย 
หญ้าคาหนองพลอง 

156,000 146,000 10,000 6.41  /  

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.15 
สายเลียบล าห้วยละเลิง- 
ห้วยกลาง 

80,000 76,000 4,000 5.00  /  

15 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 
ซอยอ านวย 

175,000 165,000 10,000 5.71  /  

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 
สายหลังวัดเสลา-ถนนสายมะค่าบ้านเกรียม 

156,000 146,000 10,000 6.41  /  

17 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9 
สายอีสานเขียว 

259,000 248,000 11,000 4.25  /  

18 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 
สายแยกนาเกลือ-นานายเสง่ียม 

115,000 108,000 7,000 6.09  /  

รวม 4,493,000 4,130.000 363,000 8.08    

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  2563 
ล าดับท่ี  

รายการ 
งบประมาณที่

ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

(บาท) 

ส่วนต่าง 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
1 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7  

สายบ้านมะรุม ม.7- 
บ้านหนองหัวแรด ม.6 

7,437,000 4,400,000 3,037,000 40.84  /  

2 ขุดลอกคลองไผ่  ม.3 445,000 423,000 22,000 4.94  /  
3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ม.3 436,000 432,000 4,000 0.92  /  
4 ขุดลอกสระประปา  ม.5   462,000 447,000 15,000 3.25  /  
5 ขุดลอกสระประปา  ม.7 401,000 382,000 19,000 4.74  /  
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ล าดับท่ี  
รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

(บาท) 

ส่วนต่าง 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
6 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 

สายหญ้าคา-ดอนบุตาโพธิ์ 
3,467,053.2

9 
2,050,000 1,417,053.2

9 
40.87  /  

7 ขุดลอกสระประปาพร้อมวางท่อ คสล. ม.6 487,227.4
1 

- - - - - ยกเลิก 

8 ขุดลอกคลองใส่ไก่ ม.7-ม.6 107,145.2
9 

106,000 1,145.79 1.07  /  

9 ขุดลอกสระประปา พร้อมวางท่อ คสล.- 
ทางเข้าน้ า ม.12 

307,607.6
6 

305,000 2,607.66 0.85  /  

10 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 
สายบ้านเสลา-ดอนม่วง  
ต าบลมะค่า 

2,732,000 1,667,000 1,065,000 38.98  /  

รวม 16,282,034.
15 

10,212,00
0 

6,070,034.1
5 

37.28    

 
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปี  2563 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 
     ตั้งไว้  จ านวน   9  รายการ  เป็นเงิน    1,014,900 บาท 

      จัดซื้อ  จ านวน   9   รายการ  เป็นเงิน      962,490 บาท 
      คิดเป็นร้อยละ    โครงการที่ตั้งไว้   = 10*100/10  =  100%          

จ านวนเงินที่ตั้งไว้ = 962,490*100/261,000  =  94.84%    

2. โครงการจัดจ้างตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2563 
     ได้รับอุดหนุน   จ านวน   1   รายการ  เป็นเงิน    30,700 บาท 

      จัดจ้าง  จ านวน   1   รายการ  เป็นเงิน    26,500 บาท 
      คิดเป็นร้อยละ    โครงการที่ตั้งไว้   = 1*100/1  =  100%          

จ านวนเงินที่ตั้งไว้ = 26,500*100/30,700  =  86.32% 

3. โครงการตามข้อบัญญัติ  ประจ าปี  2563 
ตั้งไว้  จ านวน    18   รายการ  เป็นเงิน    4,493,000 บาท 

      จัดจ้าง    จ านวน    18   รายการ  เป็นเงิน    4,130,000 บาท 
      คิดเป็นร้อยละ    โครงการที่ตั้งไว้   = 18*100/18  =  100%          

จ านวนเงินที่ตั้งไว้ = 4,130,000*100/4,493,000 =91.92% 

4. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  2563 
     อนุมัติ  จ านวน    10    รายการ เป็นเงิน    16,282,034.15 บาท 

      จัดจ้าง  จ านวน    9    รายการ  เป็นเงิน    10,212,000 บาท 
      คิดเป็นร้อยละ   โครงการที่ตั้งไว้    = 9*100/10  =  90%          

จ านวนเงินที่ตั้งไว้  = 10,212,000*100/16,282,034.15 
     = 62.72% 

 
 
 



-5- 
 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

2. มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกใหม่  อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
แนวทางแก้ไข 

1. ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้
มากที่สุด 

2. เนื่องจากติดสถานการณ์โรคโควิด-2019  ท าให้ไม่สามารถไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ได้ 
 


