
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 

............................................................. 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุประจ าปี 2564 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
 
 
 
 

 ร้อยต ารวจตรี  
 (เดชา   ปะโปตินัง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง 

 

 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น
(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้าง

1
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน

นายค ามี สิทธ์ิจันทร์ - นางหนูเรียน นาม
วิเศษ บ้านนาค้อ หมู่ท่ี 6

237,000.00 237,000.00 0.00 100.00 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่

2
โครงการเจาะบ่อบาดาล

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 11
268,000.00 265,000.48 2,999.52 98.88 ✓

โอนงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่

3
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบหมู่บ้าน (เส้นไปวัดป่า) 

บ้านหนองสองห้องหมู่ท่ี 7
124,500.00 124,000.00 500.00 99.60 ✓

โอนงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง

วันท่ี 30 กันยายน 2564
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทการจัดหา
หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือโครงการ



4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร ถนนสายทางหลวง

ชนบทถึงไร่นายส าเนียง แก้วมุงคล ไปถึง
ถนนบ้านค าสมบูรณ์บ้านหนองสองห้อง 

หมู่ท่ี 7

131,000.00 130,000.00 1,000.00 99.24 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่

5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรถนนสายทางหลวงชนบท
 ขก.5012 ไปถึงถนนไปบ้านค าสมบูรณ์

 บ้านหนองสองห้อง หมู่ท่ี 7

211,000.00 210,000.00 1,000.00 99.53 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่

6

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ถนนสายจากนานายเฉลิม 
สุขสาร ถึง นานายสุนทอง ม่วงมะหาด 

บ้านป่าหวายน่ัง หมู่ท่ี 4 
146,000.00 145,000.00 1,000.00 99.32 ✓

โอนงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่

7

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ถนนสายจากประปาหมู่บ้าน
ถึงฝายน้ าล้น บ้านหนองสองห้อง หมู่ท่ี 7

98,000.00 98,000.00 0.00 100.00 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่

8

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ถนนสายทางหลวงชนบทถึง
ไร่นายรัตน์ จันทราช บ้านค านางปุ่ม หมู่

ท่ี 3 
146,000.00 145,000.00 1,000.00 99.32 ✓

โอนงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่



9

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ถนนสายระหว่างบ้านค านาง
ปุ่ม - บ้านดงเรือง ถึงแยกฝ่ายน้ าล้น 

บ้านค านางปุ่ม หมู่ท่ี 3
110,000.00 109,500.00 500.00 99.55 ✓

โอนงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่

10
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตรจากบ้านนายสมนึก คลังแสง 
ไปถึงล าห้วยค้อ บ้านนาค้อ หมู่ท่ี 6

307,000.00 306,000.00 1,000.00 99.67 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่

11
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตรจากไร่นายอาน โพธ์ิศรี ไปถึง
ไร่นางละมัย คูณทอง บ้านนาค้อ หมู่ท่ี 6

107,000.00 106,500.00 500.00 99.53 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่

12

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรสายทางจากโรงสีข้าวนายก
รกลมศุภวุฒิไปถึงโรงเรียนบ้านป่าหวาย

น่ังหมู่ท่ี 4

365,000.00 363,500.00 1,500.00 99.59 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่

13

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรเส้นทางสายจากไร่นางจันทร์
เพ็ญ แซ่ภู่ ไปถึงล าห้วยเสือเต้น บ้าน

หนองสองห้อง หมู่ท่ี 7

112,000.00 109,500.00 2,500.00 97.77 ✓
โอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจ าปี 2564 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดซื้อจัดจ้าง
ของปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดซ้อจัดจ้างสรรหาพัสดุประจ าปี 2564 แยกได้ ดังนี้ 
1.โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    1.1 โครงการจัดซื้อ        จ านวน        0       โครงการ 
    1.2 โครงการจัดจ้าง        จ านวน       13       โครงการ 
2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    1.1 โครงการจัดซื้อ        จ านวน        0       โครงการ 
    1.2 โครงการจัดจ้าง        จ านวน       0       โครงการ 
3.โครงการจ่ายทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    1.1 โครงการจัดซื้อ        จ านวน        0        โครงการ 
    1.2 โครงการจัดจ้าง        จ านวน       0        โครงการ 
4. โครงการกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    1.1 โครงการจัดซื้อ        จ านวน        0        โครงการ 
    1.2 โครงการจัดจ้าง        จ านวน       0        โครงการ 

รวมทั้งสิ้น               จ านวน      0         โครงการ  
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวีการเฉพาะเจาะจง จ านวน 13 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ รวมเงิน 2,349,000.48  บาท               
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 2,349,000.48 บาท ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 
แนวทางการแก้ไข 
- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด 
- เจ้าหน้าที่ควรไดเ้ข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมากยิ่งขึ้น 


