
 
 

 
 

 

         ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
    เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                              

                 (นายธงชัย   อินทร์ประเสริฐ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  ๒๕๖๔ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปี ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ๒๕๖๔  แยกได้  ดังนี้ 
 

  ๑. โครงการตามข้อบัญญัติ  ๒๕๖๔ 
      ๑.๑ โครงการจัดซื้อ    จ านวน   ๗   โครงการ 
      ๑.๒ โครงการจัดจ้าง    จ านวน   ๓๘  โครงการ 
 

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ๒๕๖๔ 
      ๑.๑ โครงการจัดซื้อ    จ านวน  ๐    โครงการ 
      ๑.๒ โครงการจัดจ้าง    จ านวน  ๑๗  โครงการ 
 
  ๓.เงินทุนส ารองสะสม ๒๕๖๔ 
      ๑.๑ โครงการจัดซื้อ    จ านวน  ๐    โครงการ 
      ๑.๒ โครงการจัดจ้าง    จ านวน  ๑๗  โครงการ 
 
  ๓. โครงการกันเงิน    ๒๕๖๓ 
      ๑.๑ โครงการจัดซื้อ    จ านวน  ๐    โครงการ 
      ๑.๒ โครงการจัดจ้าง    จ านวน            ๐   โครงการ 
 
 
                            สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๗๘ โครงการ  รวมเงินงบประมาณ  ๒๕,๘๓๔,๓๔๘.๔๐  บาท 
รวมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕,๗๘๔,๙๔๘.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน ๑  ครั้ง  รวมเงินงบประมาณ 
๑,๙๔๓,๐๐๐  บาท รวมวงเงนิจัดซื้อจัดจ้าง   ๑,๙๔๐,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕  ของจ านวนครั้งที่ 
ด าเนินการซื้อทั้งหมด 
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก  จ านวน  -  ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐   
 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ในการร่าง TOR  ของการก่อสร้าง  ใช้เวลานานเนื่องจากคณะกรรมการต้องตรวจสอบแบบแปลนของการ
ก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับกิจกรรมของงาน อปพร. 
- ในการพิจารณาผลการจัดจ้างต้องน าเอกสารมาวิเคราะห์เพ่ือความถูกต้องซึ่งใช้เวลาในการพิจารณา 
 
แนวทางแก้ไข 
- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด 



หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จริง 

(บาท) 
ส่วนต่าง 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์ อปพร. 7,800 7,800 - 0  / ข้อบัญญัติ 
2 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า คสล.สายหินลับ-วังด้ง ม.15 58,000 58,000 - 0  / เงินสะสม 
3 ขุดลอกคลองกักน้ าคอนกรีต บ้านโรงเข้ ม.3 13,000 13,000 - 0  / เงินสะสม 
4 รื้อถอนอาคาร อบต.หนองกุ่ม หลังเก่า ม.5 45,000 45,000 - 0  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
5 ปรับปรุงถนนคสล.เชื่อมคอสะพาน บ้านท่าแจง ม.6 43,000 43,000 - 0  / เงินสะสม 
6 ปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหน้า รพ.สต. ม.2 7,200 7,200 - 0  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
7 วางท่อระบายน้ า PVC ภายในหมู่บ้านเสาหงส์ ม.4 37,900 37,900 - 0  / เงินสะสม 
8 ปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน้ า บ้านเขาแหลม ม.12 6,000 6,000 - 0  / เงินสะสม 
9 วางท่อระบายน้ า คสล. ม.12 27,000 27,000 - 0  / เงินสะสม 
10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านเขาแก้ว ม.13 33,000 33,000 - 0  / เงินสะสม 
11 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้อง อบต.หนองกุ่ม  86,400 86,000 400 0.46  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
12 เปลี่ยนเสาไฟฟ้า ซอยกลุ่มบ้านนางแต๋ว 26,200 26,200 - 0  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
13 ก่อสร้างถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ สายบ้านนายประสงค์ ม.2 64,000 64,000 - 0  / เงินทุนส ารอง

สะสม 
14 วางท่อระบายน้ าคสล. สายเขาใหญ่-หนองส าโรง ม.12 29,600 29,600 - 0  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
15 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนายสุข ม.7 26,000 26,000 - 0  / ข้อบัญญัติ 



ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

16 วางท่อระบายน้ า คสล.สายศูนย์การเรียนรู้ ม.9 26,000 26,000 - 0  / โอนตั้งรายการ
ใหม่ 

17 วางท่อระบายน้ า คสล.ซอยหลังวัดรางขาม ม.8 5,400 5,400 - 0  / โอนตั้งรายการ
ใหม่ 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ าทิ้ง อบต.หนองกุ่ม 22,000 22,000 - 0  / ข้อบัญญัติ 
19 ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยางโท ต่อจากเดิม (ช่วงที่3) ม.3 483,000 482,000 1,000 0.20  / เงินสะสม 
20 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายศาลเจ้า ม.8 237,000 236,000 1,000 0.42  / เงินสะสม 
21 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรงไม้รวก ม.7 เชื่อมบ้านทุ่งมะสัง ม.3 490,000 489,000 1,000 0.20  / เงินสะสม 
22 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนายกิจ ม.13 496,000 495,000 1,000 0.20  / เงินสะสม 
23 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายอ่างหิน ม.10 498,000 497,000 1,000 0.20  / เงินสะสม 
24 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายพุพรหม-เขาตก ม.10 499,000 498,000 1,000 0.20  / เงินสะสม 
25 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสลอบ-เขาสิงโต ม.14 496,000 495,000 1,000 0.20  / เงินสะสม 
26 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสลอบบน ม.14 497,000 496,000 1,000 0.20  / เงินสะสม 
27 วางท่อระบายน้ า คสล.บ้านป้าอุดม ม.1 293,000 292,000 1,000 0.34  / เงินสะสม 
28 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางเข้าบ้านนายรวย ม.16 489,000 486,000 3,000 0.61  / เงินสะสม 
29 โครงการขยายเขตท่อกักน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองแดง-บ้านหนอง

กระทุ่ม ม.5-2 
153,000 153,000 - 0  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
30 เจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้านรางขาม ม.8 130,000 130,000 - 0  / เงินทุนส ารอง

สะสม 
31 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังอนามัย บ้านใหม่ ม.7 485,000 484,000 1,000 0.20  / เงินทุนส ารอง

สะสม 



 
ล าดับ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 

จัดซื้อ จัดจ้าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังอนามัย บ้านใหม่ ม.7 485,000 484,000 1,000 0.20  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

33 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางแทร็ตเตอร์เชื่อมต าบลแก่งเสี้ยน ม.7 481,000 480,000 1,000 0.20  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

34 ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองตาพุก-รางกระโดน ม.9 497,000 496,000 1,000 0.20  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

35 ก่อสร้างถนนคสล.สายวังด้ง-ทางแทร็คเตอร์ ม.11 472,000 471,000 1,000 0.21  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

36 ก่อสร้างถนน คสล.สายหินลับ-วังด้งล่าง ม.15 499,000 498,000 1,000 0.20  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

37 ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ดอกรัก ต่อจากเดิม (ช่วงที่2) ม.7 470,000 469,000 1,000 0.21  / ข้อบัญญัติ 
38 ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ดอกรัก ต่อจากเดิม (ช่วงที่3) ม.7 475,000 474,000 1,000 0.21  / เงินทุนส ารอง

สะสม 
39 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแดง-ท่าว้า ต่อจากเดิม (ช่วงที่2) ม.5 479,000 478,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
40 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังหมู่บ้าน ต่อจากเดิม (ช่วงที่2) ม.7 486,000 485,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
41 ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยบ้านลุงเสมอ ม.6 484,000 482,000 2,000 0.41  / ข้อบัญญัติ 
42 ก่อสร้างถนนคสล. สายหลังวัดรางขาม ต่อจากเดิม (ช่วงที่5) ม.8 476,000 475,000 1,000 0.21  / ข้อบัญญัติ 
43 ก่อสร้างถนน น้ าล้น เขาตก ม.10 130,000 130,000 - 0  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
44 ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกุ่ม 1,943,000 1,940,000 3,000 0.15  / ข้อบัญญัติ 
45 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเขาใหญ่-หนองส าโรง ม.12 496,000 495,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 



ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 

จัดซื้อ จัดจ้าง 

46 ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กบริเวณกลุ่มบ้านอ่างหิน ม.10 465,000 464,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
47 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคสล.สายหนองกุ่ม-หนองกระทุ่ม ม.1 

(ช่วงที่8) 
484,000 483,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 

48 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล. สายซอยกลาง ม.2 472,000 471,000 1,000 0.21  / ข้อบัญญัติ 
49 ก่อสร้างถนนคสล.สายเสาหงส์-หนองโพธิ์ ต่อจากเดิม (ช่วงที่4) ม.4 473,000 472,000 1,000 0.21  / ข้อบัญญัติ 
50 ก่อสร้างถนนคสล.สายหัวสะพานวังด้ง ม.11 497,000 496,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
51 ก่อสร้างถนนคสล.สายสลอบบน-เขาตะแคง ม.14 482,000 481,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
52 ก่อสร้างถนนคสล.สายหัวสะพาน-ไปไร่ตองหนึ่ง ต่อจากเดิม(ช่วงที่3)ม.16 484,000 483,000 1,000 0.21  / ข้อบัญญัติ 
53 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหนองแดง-ท่าว้า ม.5 495,000 494,000 1,000 0.20  / เงินทุนส ารอง

สะสม 
54 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตา

บก ม.3 
208,000 208,000 - 0  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
55 ขยายเขตท่อประปา บ้านพุพรหม ม.10 228,000 228,000 - 0  / เงินทุนส ารอง

สะสม 
56 ก่อสร้างถนนคสล.สายศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า ม.2 488,000 487,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
57 ก่อสร้างถนนคสล.สายจุฬามณี ต่อจากเดิม (ช่วงที่5) ม.9 496,000 495,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
58 ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยกลุ่มบ้านนายประทีป ม.7 365,000 364,000 1,000 0.27  / ข้อบัญญัติ 
59 ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าส านักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ต่อจากเดิม 

(ช่วงที่2) ม.9 
485,000 484,000 1,000 0.21  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
60 ก่อสร้างถนนคสล.สายเสาหงส์-ท่าว้า ม.4 381,000 380,000 1,000 0.26  / เงินทุนส ารอง

สะสม 



ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

61 ก่อสร้างถนนคสล.สายเสาหงส์-ท่าว้า ม.4 381,000 380,000 1,000 0.26  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

62 ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาแหลม-เขาใหญ่ ต่อจากเดิม (ช่วงที่8) ม.12 499,000 498,000 1,000 0.20  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

63 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังหมู่บ้านหนองจิก ม.16 241,000 240,000 1,000 0.41  / เงินทุนส ารอง
สะสม 

64 เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านผู้ช่วยอี๊ด  223,000 223,000 - 0  / โอนตั้งรายการ
ใหม่ 

65 ก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดนัด ต่อจากเดิมช่วงที่2 ม.3 479,000 478,000 1,000 0.21  / ข้อบัญญัติ 
66 ก่อสร้างถนนคสล.สายกลุ่มบ้านนายศรีเพชร ม.13 493,000 492,000 1,000 0.20  / ข้อบัญญัติ 
67 ก่อสร้างถนนคสล.สายศาลเจ้าพ่อหินลับ ม.15  485,000 484,000 1,000 0.21  / ข้อบัญญัติ 
68 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเสาหงส์-ท่าว้า ม.4 499,000 498,000 1,000 0.20  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
69 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.สาภายในโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

ม.2 
453,000 452,000 1,000 0.22  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
70 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชัย-นายเล็ก ม.2 493,000 492,000 1,000 0.20  / โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
71 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านายฉิ่ง ม.4 103,000 103,000 - 0  / เงินทุนส ารอง

สะสม 
72 ก่อสร้างถนน คสล.เอนกประสงค์ ม.6 249,000 249,000 - 0  / เงินทุนส ารอง

สะสม 
 รวม 24,783,500 24,732,100      



 

 
 
 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ซื้อนม สพฐ. 970,853 970,853 - 0 /  ข้อบัญญัติ 
2 ซื้อนม ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 116,909 116,909 - 0 /  ข้อบัญญัติ 
3 จัดซื้อถังขยะ จ านวน 570 ใบ x 700 ขนาด 200 ลิตร สีน้ าเงิน 400,000 399,000 1,000 0.25 /  โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
4 จัดซื้อถังขยะ จ านวน 350 ใบ x 700 ขนาด 200 ลิตร สีน้ าเงิน 245,000 245,000 - 0 /  โอนตั้งรายการ

ใหม่ 
5 จัดซื้อนมโรงเรียน ศพฐ.และ ศพด. 179,424 179,424 - 0 /  ข้อบัญญัติ 
6 ซื้อนม โรงเรียน ศพด 3 ศูนย์ 139,274.20 139,274.20 - 0 /  ข้อบัญญัติ 
7 ซื้อนมโรงเรียน 8 โรงเรียน 942,388.20 942,388.20 - 0 /  ข้อบัญญัติ 
 รวม 2,993,848.40 2,992,848.40      


