
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 2564 

----------------------------------- 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 
2564 เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางของปงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศ) 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  2564 
 
 
 
 

(นายบัญชา อุทาโย) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 2564 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 

2564 เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดจางของปงบประมาณ 2564 โดยการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุประจำป 2564 แยกได ดังนี้ 

1. โครงการตามขอบัญญัติและตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ 2564 
   1.1 โครงการจัดจาง           จำนวน    8  โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจางจายขาดเงินสะสม     จำนวน    1       โครงการ 
   1.3  โครงการจัดจางเงินอุดหนุนเฉพะกิจ  จำนวน    1      โครงการ 
   

หมวดท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 

ลำดับ ซ่ือโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณ       
ท่ีใชจริง 

สวนตาง คิดเปน 
ประเภท
การทัดหา 

หมายเหตุ 
บาท บาท บาท รอยละ จัด

ซื้อ 
จัด
จาง 

1 
จางเชาเครื่องถายเอกสาร 

61,000 28,800 32,200 10.65 
 

 
เงิน

งบประมาณ 

2 
โครงการกอสรางกลองเกเบี้ยน
คันน้ำวาง (สวนท่ีเหลือ)หมูท่ี 7 
บานริมวาง 

28,5000 284,000 1,000 99.65 
 

 
จายขาดเงิน

สะสม 

3 
โครงการกอสรางกลองเกเบี้ยน 
(สวนท่ีเหลือ) หมูท่ี 7  

300,000 299,000 1,000 9967 
 

 
เงิน

งบประมาณ 

4 

โครงการกอสรางกลองเกเบี้ยน
คันน้ำวางโครงการกอสรางกลอง
เกเบ้ียนคันนำ้วางสายหนาบาน 
นางเที่ยง จันทรทรัพย – ปาชา
บานริมวาง หมูที่ 7 

400000 399,000 1,000 99.75 

 

 
เงิน

งบประมาณ 

5 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนเลียบลำเหมือง
หลวง จากบานนางเพ็ญนภา 
แกวมากอง ถึงท่ีนาของ นายสม
บุญ ปนใจ หมูที่ 3 บานกิ่วแลปา
เปา 

400,000 400,000 - 1,000 

 

 
เงิน

งบประมาณ 

6 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 8 บานใหมปาง
เติมหมูที่ 1  

312,674.38 311,500 - 
1,174.3

8 

 
 

เงิน
งบประมาณ 

7 

โครงการกอสรางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 
ถนนสายบานปง-ก่ิวแลปาเปา
(หนาสวนนางเพ็ญจันทร หมูทา) 
หมูท่ี 9 เชือ่มหมู 3 

187,600 178,500 9,100 95.15 

 

 
เงิน

งบประมาณ 

8 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาเปด(บานนายสุพรรณ จิ
โนวรรณ-น้ำบอหลวง)บานปง 
หมูท่ี 9 

212,400 211,900 500 99.76 

 

 
เงิน

งบประมาณ 

9 
โครงการขยายเขตไหลทางพรอม
วางทอ ซอย 2 หัวฝาย หมูที่ 2  

426,300 425,300 1,000 99.77 
 

 
เงิน

งบประมาณ 

10 
โครงการจางเหมากอสรางอาคาร
ตามโครงการเสริมสรางกลไกการ
พัฒนาผูสูงอายุ 

918,200 819,797 98,403 89.28 
 

 เงินอุดหนุน 

 รวม 3,503,174.38 3,357,797 145,377.38 95.85 
 

  

 



 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 
2564 เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดจางของปงบประมาณ 2564 โดยการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุประจำป 2564 แยกได ดังนี้ 

1. โครงการตามขอบัญญัติและตั้งจายรายการใหม ประจำปงบประมาณ 2564 
   1.1 โครงการจัดจาง           จำนวน    8  โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจางจายขาดเงินสะสม      จำนวน    1         โครงการ 
   1.3  โครงการจัดจางเงินอุดหนุนเฉพะกิจ   จำนวน    1       โครงการ 
  2. สรุปผลการวิเคราะห การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 2564 
   - การจัดจ างด วยวิธี  เฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ครั้ ง  รวมเป น เงิน งบประมาณ 
3,503,174.38 รวมวงเงนิจัดจาง 3,357,797 บาท คิดเงินรอยละ 95.85 ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการท้ังหมด 
   - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จำนวน 1 ครั้ง 
   - การจัดจางดวยวิธีคัดเลือก จำนวน – ครั้ง คิดเปนรอนละ 0.00 
   - รอยละการประหยัดงบประมาณ ของหมวดที่ดิน และสิ่งกอสราง คิดเปนรอยละ 0.24 
ประเด็นปญญาและอปุสรรคการจัดซื้อจัดจาง 

 การวิเคราะหความเสี่ยง 
       ประเด็นการจัดซ้ือจัดจางที่อาจมีความเสี่ยงตอการบริหารพัสดุ ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดอำเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม  มีดังน้ี 
                1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง บางโครงการการดำเนินการดานการกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด
เนื่องจากบางครั้งการกำหนดราคาวัสดุในการดำเนินการกอสรางตองเปนราคาจากพาณิชยจังหวัดในแตละเดือนเปน
ตัวกำหนดการกำหนดราคากลาง 
                2. การกำหนดขอบเขตของงานบางโครงการอาจผิดพลาดทำใหการดำเนินการโครงการผิดพลาด 
                       การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค/ขอจัดซื้อจัดจาง 
                1.การดำเนินการจัดซื้อจัดจางบางโครงการอาจเกิดความลาชา เนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินโครงการไม
พรอมเนื่องจากสภาพดินฟาอากาศซึ่งบางพ้ืนที่ของโครงการอาจติดลำเหมืองซึ่งอาจเกิดน้ำหลากในชวงดำเนินการ 
โครงการ 
                2. สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนินการโครงการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ลาชา และทำใหการเบิกจายลาชา 
                3. ปญหาการโยกยายของเจาหนาที่ดานพัสดุ สงผลใหขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานทำใหเกิดความ
ลาชาในการดำเนินงานตามแผนงานพัสดุ 
                4.  การไดรบัเงินอุดหนุนในปงบประมาณลาชาทำใหการดำเนินการลาชา 
                            แนวทางแกไขและการปรับปรุง 
                     ควรใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมตางๆเชนการฝกอบรมของชางในการกำหนดราคากลางและการ
เขียนรายละเอียดในการกำหนดขอบเขตของงานโครงการตาง ๆ เพื่อเสริมความรูความเขาใจในการจัดทำขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวการจัดซื้อจัดจางรวมถึงการอบรมดานการการดำเนินการในระบบ EGP ซึ่งเปนระบบในการ
ดำเนินการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ผูเขียนโครงการหรือหนวยงานชางและผูที่
เก่ียวของเพื่อไดเพิ่มประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อที่จะไปใชในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุใหถูกตองตอไป 
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