
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
เรื่อง  ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณา                
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท าผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน                    
(ตามแบบ  สขร.๑)  เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕6๔ 

                               
                                                      
                                    สิบต ารวจโท 

(สมโภชน์ จันทร์ดอน) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

......................................................................... 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้ 

๑. โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๑ โครงการจัดซื้อ  จ านวน     ๑๒ โครงการ 
๑.๒ โครงการจัดจ้าง  จ านวน      ๒ โครงการ 

 ๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.๑ โครงการจัดซื้อ  จ านวน    - โครงการ   
๒.๒ โครงการจัดจ้าง  จ านวน   ๑๙ โครงการ 

 ๓. โครงการกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๑ โครงการจัดซื้อ  จ านวน     ๑ โครงการ 
๓.๒ โครงการจัดจ้าง  จ านวน     ๒ โครงการ 
  รวมทั้งสิ้น     ๓๖ โครงการ 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมต่างๆ เป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการในภาพรวม  เช่น 
อบรมส่งเสริมอาชีพ มีการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างท าป้ายโครงการ อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร                
จึงไม่ขอระบปุระเภทการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
 
สรุปผการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง      จ านวน  ๓๔   โครงการ 
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   จ านวน  ๒    โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
ในการด าเนินงานได้ง่าย 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคา 
จากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา 

- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน 
- บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพ่ือเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงท าให้              
ไม่สามารถจัดโครงการได ้

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม  
- เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการให้มากยิ่งขึ้น 

 



ล ำดบั ชื่อโครงกำร งบประมำรทีไ่ดร้ับ งบประมำณทีใ่ชจ้ริง ส่วนตำ่ง คิดเป็น หมำยเหตุ
ร้อยละ ซ้ือ จ้ำง

1 เก้าอี้ส านักงานส าหรับผู้ปฏิบัตงาน 3,500.00           3,500.00                 0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
2 เก้าอี้ส านักงานส าหรับผู้บริหาร 4,900.00           4,900.00                 0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
3 เคร่ือคอมพิวเตอร์ All in one กองสวัสดิการ 23,000.00         23,000.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
4 เคร่ือคอมพิวเตอร์ All in one ส านักปลัด 46,000.00         46,000.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
5 เคร่ือคอมพิวเตอร์ All in one กองการศึกษา 23,000.00         23,000.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
6 เคร่ืองพิมพ์แบบ Ink jet 2,600.00           2,600.00                 0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
7 เคร่ืองอมพิวเตอร์แบบพกพา 22,000.00         22,000.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
8 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 28000 BTU กองคลัง27,000.00         27,000.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
9 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 28000 BTU กองสวัสดิการ21,000.00         21,000.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่

10 ทีวี LED แบบ Smart TV 36 นิ้ว 6,700.00           6,700.00                 0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านนวน 4 ตัว 22,800.00         22,800.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
12 อุปกรณ์บันทึกภาพแบบเครือข่าย 22,000.00         22,000.00               0 0 / ต้ังจ่ายรายการใหม่
13 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า 2,300,000.00     2,290,000.00           10000 0 / ค้างจ่าย ป6ี3

รวม 2,524,500.00    2,514,500.00          10000 0

หมวดครุภัณฑ์
ประเภทกำรจัดหำ



ล ำดบั ชื่อโครงกำร งบประมำรทีไ่ดร้ับ งบประมำณทีใ่ชจ้ริง ส่วนตำ่ง คิดเป็น หมำยเหตุ
ร้อยละ ซ้ือ จ้ำง

1 ขดุลอกสระโนนดู่ ม.1 บ้านกะทิง(คุ้มโนนดู่) 34,000.00             34,000.00            -             0 / จา่ยขาด 63
2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.8 บ้านโนนง้ิว 405,000.00            360,000.00          45,000.00    11.11 / จา่ยขาด 63
3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.2 บ้านโคกสนวน 161,000.00            148,000.00          13,000.00    8.07 / จา่ยขาด 63
4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.11 บ้านโคกสะอาดน้อย 482,000.00            444,000.00          38,000.00    7.88 / จา่ยขาด 63
5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม. 6 บ้านหัวสะพาน 447,000.00            412,000.00          35,000.00    7.83 / จา่ยขาด 63
6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.3บ้านโคกสะอาด 131,000.00            120,000.00          11,000.00    8.40 / จา่ยขาด 63
7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.12 บ้านหินโคนเกา่ 421,000.00            390,000.00          31,000.00    7.36 / จา่ยขาด 63
8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.10 บ้านหนองตาอยู่ 313,000.00            290,000.00          23,000.00    7.35 / จา่ยขาด 63
9 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวกนน AC ภายในหมู่บ้านคลองประดู่ ม.15 490,000.00            490,000.00          -             0 / จา่ยขาด 63

10 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวกนน AC สายบ้านโนนตะครอง-บ้านตะขบ 410,000.00            400,000.00          10,000.00    2.44 / จา่ยขาด 63
11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม. 7 บ้านหินโคน 172,000.00            159,000.00          13,000.00    7.56 / จา่ยขาด 63
12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม. 7 บ้านหินโคน 43,000.00             40,000.00            3,000.00      6.98 / จา่ยขาด 63
13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.3บ้านโคกสะอาด 310,000.00            273,000.00          37,000.00    11.94 / จา่ยขาด 63
14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.3 บ้านตะขบ 256,000.00            236,000.00          20,000.00    7.81 / จา่ยขาด 63
15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ม.1 บ้านกะทิง(คุ้มโนนดู่) 251,000.00            231,000.00          20,000.00    7.97 / จา่ยขาด 63
16 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล.เพือ่การเกษตร ม. 5 432,000.00            432,000.00          -             0 / จา่ยขาด 63
17 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. ม.1 บ้านกะทิง(คุ้มโนนดู่) 187,000.00            187,000.00          -             0 / จา่ยขาด 63
18 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล.เพือ่การเกษตร ม.9 166,000.00            166,000.00          -             0 / จา่ยขาด 63
19 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล.เพือ่การเกษตร ม. 13 499,000.00            499,000.00          -             0 / จา่ยขาด 63
20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.9 บ้านหนองตาจ่้า 447,000.00            412,000.00          35,000.00    7.83 / ขอ้บัญญัติ 64
21 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล.เพือ่การเกษตร ม. 16 338,000.00            335,000.00          3,000.00      0.89 / ขอ้บัญญัติ 64
22 โครงการปรับอาคาร ณ กองช่าง อบต.หินโคน 420,000.00            405,000.00          15,000.00    3.57 / ค้างจา่ย ปี63
23 โครงการกอ่สร้างอาคาร อปพร. 683,000.00            465,000.00          218,000.00   31.92 / ค้างจา่ย ปี63

รวม 7,498,000.00        6,928,000.00       570,000.00  7.60

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

ประเภทกำรจัดหำ


