
องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่เหล็กลอง  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือากรจัดหาพสัดุประจ าป ี2564 เพื่อใหส้อดคล้องและเปน็ไป

ตามแผนปฏบิติัการจัดซ้ือจัดจ้างของปงีบประมาณ 2564 โดยการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ี2564 แยกดังนี้

1 โครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย และต้ังจ่ายรายการใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2564

              1.1 โครงการจัดซ้ือ จ านวน        2 โครงการ

              1.2 โครงการจัดจ้าง จ านวน        19 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเปน็

(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้าง

1 ก่อสร้างราวเหล็ก บ้านนาตุ้ม  ม.9 107,000.00      97,000.00       10,000.00     9.35      /

2 ปรับปรุงร้านค้าชุมชน 400,000.00      400,000.00     -              0  /

3 ขุดลอกล าห้วยแม่ลอง ม2 58,000.00       58,000.00       -              0  /

4 ขุดลอกล าห้วยแม่ลอง ม.9 50,000.00       50,000.00       -              0  /

5 ขยายไหล่ทางม.2 386,000.00      385,000.00     1,000.00       0.26      /

6 ขยายไหล่ทางม.6 267,800.00      267,800.00     -              0  /

7 ปรัปปรุงระบบน้ าสะอาดม.6 50,000.00       42,000.00       8,000.00       16.00     /

8 ปรับปรุงห้องน้ าอบต. 50,000.00       50,000.00       -              0  /

9 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.7 237,000.00      236,500.00     500.00         0.21      /

10 เทลานคอนกรีต ม.7 260,000.00      260,000.00     -              0  /

11 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ม.6 260,000.00      241,000.00     19,000.00     7.31      /

12 ก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมืองนารองม.1 200,000.00      200,000.00     -              0  /

13 ปูผิวจราจร ม.9 440,000.00      410,000.00     30,000.00     6.82      /

14 ปูผิวจราจร ม.1 216,000.00      206,000.00     10,000.00     4.63      /

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า ม.3 272,000.00      271,500.00     500.00         0.19      /

16 ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ม.9 171,000.00      144,000.00     27,000.00     15.79  /

17 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.7 214,000.00      213,500.00     500.00         0.24      /

18 ปูผิวจราจรม.4 314,000.00      313,000.00     1,000.00       0.32      /

19 ก่อสร้างอาคารห้องประชุม 1,100,000.00   1,012,000.00   88,000.00     8.00      /

20 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00       75,000.00       -              0  /

21 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 33,000.00       33,000.00       -              0  /

รวม 5,160,800.00     4,965,300.00     195,500.00   69.12   

ประเภทการจัดหา

ชื่อโครงการล าดับ

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจ าป ี2564



2. การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2564

          กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเหล็กลอง  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2564  เพือ่ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของหน่วยงานภาครัฐ  ทีก่ าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฏิบัติงาน   โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐทีต้่องแสดงออก    ถึงความโปร่งใส    ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ

          2.1จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

              ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ  2564   มีจ านวน

โครงการทีจ่ะต้องจัดซ้ือจัดจ้างสูงสุด คือ   วิธีการเฉพาะเจาะจง   จ านวน  20  โครงการ      วิธี e-bidding  1  โครงการ

          2.2 จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

               งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  งบประมาณในภาพรวม

ทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างมีจ านวน 5,160,800.-บาท  พบว่างบประมาณทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจ านวน

4,965,300.-บาท  คิดเป็น  96.22% งบประมาณทีป่ระหยัดได้มีจ านวน 195,500.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจ านวน

เงินงบประมาณทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

3. ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง   

 - ปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซ้ือจัดจ้างเร่งด่วน  กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้

 -ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการ  มีการเปล่ียนแปลงเสมอ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน


