
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

เรื่อง  รายผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 
----------------------------------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ   
ประจ าป ี๒๕๖4  เพ่ือสอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  ๒๕64  
( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 

                   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                            ประกาศ  ณ  วันที่    20  ตุลาคม พ.ศ.  2564   
 
 
                                    (ลงชื่อ)  

 (นายปิยะพงษ์    ตรีศักดิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี ๒๕๖4 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  ประจ าปี 
๒๕๖4 เพ่ือสอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  ๒๕๖4 โดยการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจ าปี ๒๕๖4 แยกได้ดังนี้ 

1. โครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖4 
๑.๑ โครงการจัดซื้อ               จ านวน         13           โครงการ 
๑.๒ โครงการจัดจ้าง              จ านวน         18            โครงการ 

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖4 
๒.๑ โครงการจัดซื้อ               จ านวน           -            โครงการ 
๒.๒ โครงการจัดจ้าง              จ านวน           2            โครงการ 

                ๓. โครงการกันเงิน ๒๕๖4 
๓.๑ โครงการจัดซื้อ               จ านวน            -           โครงการ 
๓.๒ โครงการจัดจ้าง              จ านวน            -           โครงการ 
 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ หมวดที่ดินและส่งก่อสร้าง 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
งบประมาณที่

ใช้จริง 
ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมาย

เหต ุ
(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง  

1 โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
เส้นบ้านขาม หมู่ที่ 9 เช่ือมวงแหวน  

490,000.- 486,000.- 4,000.- 0.82  /  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลยีบ
เหมืองต่อจาก คสล.เดิมถึงบ้านพระวังหาร 
ต.หนองงูเหลือม 

456,000.- 454,000.- 2,000.- 0.44  /  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายมี 
ถึงบ้านนายภาคภมูิ บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 
10 

461,500.- 460,000.-   1,500.- 0.33  /  

4 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวจราจร คสล.จาก
ถนนลาดยาง หมู่ 1 เช่ือมถนน คสล.ไปพระ
ขุดน้ า หมู่ 10 

446,000.- 444,000.- 2,000.- 0.45  /  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนาย
สอิ้ง-ศาลาประชาคม บ้านโนนด่าน หมู่ 11 

291,800.- 291,000.- 800.- 0.27  /  

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบเหมืองส่ง
น้ า-ถนนมิตรภาพ หมู่ 4 

293,000 288,000.- 5,000.- 1.74  /  

7 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค ์
 

171,100 156,000.- 15,100.- 9.68  /  

 

 

 



 

ล าดั
บ 

ช่ือโครงการ หมวดที่ดินและส่งก่อสร้าง 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
งบประมาณที่

ใช้จริง 
ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการ

จัดหา 
หมายเหต ุ

(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง  
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผวิจราจร

ดินถมและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้าน
ขามถึงบ้านโตนด หมู่ 7 

456,000 452,000.- 4,000.- 0.88  /  

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนาย
บุญ-ถนนลาดยาง บ้านด่านเกวียน หมู่ 3 

294,000.- 292,000.- 2,000.- 0.68  /  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นไผส่ี
ทอง (คุ้มดอนน้อย) ถึงบ้านด่านเกวียน หมู่ 
3 บ้านด่านเกวียน หมู่ 12 

314,800.- 314,000.- 800.- 0.25  /  

11 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พักภายในบ้านสะเดาเอน หมู่ 1 

492,000.- 490,000.- 2,000.- 0.41  /  

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.
เลียบเหมืองหนองพีใต้ จากบ้านโตนด - 
บ้านด่านเกวียน 

497,400.- 495,000.- 2,400.- 0.48  /  

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบงึสะเดา
เอน หมู่ 1 ช่วงบ้านนายสามิตร.เช่ือมถนน 
คสล.ไปบ้านโนนด่าน 

497,400.- 495,000.- 2,400.- 0.48  /  

รวม 5,161,00
0 

5,117,000.
- 

44,000.- 1.21    

 

ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. งบประมาณโอนมาล่าช้า ไมสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไดทั้งหมด  
สงผลต่อความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด  

2. เจ้าของโครงการ ไม่เร่งการด าเนินงาน   จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ        
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด 

 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน 

4.ระบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบช้า และหลุดบ่อย บางวันท างานในระบบไม่ได้ตามระเบียบฯ ก าหนด 

5.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค าวินิจฉัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการ ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไมชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง ท าให้มีปัญหาในการ
ตีความส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด  

6. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  

7. การจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่อยู่ช่วงปลายปี 



 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  ส าหรับงบประมาณในการบริหารจัดการของ อบต.โตนด  และแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้สามารถ ตรวจสอบ เร่งรัด ก ากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว   

2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการท างาน  แจ้งให้ทุกกลุมทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางร่วมกัน  
อีกท้ังเพ่ือใช้ส าหรับเป็นการก ากับติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงาน 

3. เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้ององศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ  แนวทาง  
ปฏิบัติใหม่ๆ อยู่เสมอและเข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้องแม่ย าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ให้ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุมีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคลองกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและ
ให้ความส าคัญต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจาช้างเพ่ือให้เกิดความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 


