
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุ ประจำปี 2564  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 

(ลงชื่อ)   
(นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 

 



งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ  
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

ประเภท 
การจัดหา หมายเหต ุ

จัดซื้อ จัดจ้าง 
1 โต๊ะทำงานพร้อมเกา้อี้ จำนวน 6 ชุด 24,000.00 22,400.00 1,600.00 ✓   
2 เก้าอี้  จำนวน 1 ตวั 2,000.00 2,000.00 - ✓   
3 ตู้เหล็กบนบานเล่ือนกระจก-ลา่งบานเล่ือนทึบ จำนวน 2 ชุด 17,000.00 12,400.00 4,600.00 ✓   
4 ตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ จำนวน 3 ตู้ 16,500.00 15,900.00 600.00 ✓   
5 ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือนสูง จำนวน 1 ตู้ 7,500.00 4,800.00 2,700.00 ✓   
6 โต๊ะห้องประชุม จำนวน 10 ตัว 68,000.00 27,800.00 40,200.00 ✓   
7 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  

ขนาดไม่น้อยกว่า24,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง 
72,800.00 47,800.00 25,000.00 ✓   

8 คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 5 
เครื่อง 

150,000.00 124,500.00 25,500.00 ✓   

9 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 ชดุ 22,000.00 18,990.00 3,010.00 ✓   
10 พัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว 8,000.00 7,960.00 40.00 ✓   
11 เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง 15,000.00 11,900.00 3,100.00 ✓   
12 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 19,000.00 18,190.00 810.00 ✓   
13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บริเวณนานางประทีป นันท

วรรธนะ 
ถึงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 

354,800.00 354,000.00 800.00  ✓  

14 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณนานายนิพัทธ์ 
จรรยา ถึงนายจรัญ จรรยา 

99,900.00 99,000.00 900.00  ✓  

15 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้าน น.ส.
ทองแดง  
โสพรม ถึงบ้านนางบานเย็น ใจการุณ 

11,900.00 11,000.00 900.00  ✓  

16 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณนานายบญุยอด บุญลือ
ลัน ถึงนานางศิวพร ฉายอินทร์ 

118,300.00 118,000.00 300.00  ✓  

17 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บริเวณนานายวัตสา มกีารุณ  
ถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 

163,800.00 163,000.00 800.00  ✓  

18 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณถนน รพช. ถึงฝายนำ้ล้น  
หมู่ที่ 6 

118,000.00 118,000.00 -  ✓  

19 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพกั เส้นที่ 1 หมู่ที่ 2 215,000.00 195,800.00 19,200.00  ✓  
20 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพกั เส้นที่ 2 หมู่ที่ 2 210,000.00 191,500.00 18,500.00  ✓  

รวม 1,713,500.00 1,564,940.00 148,560.00    
 

 
 
 
 
 
 
 



(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
2564 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564  รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2564  (งบลงทุน) 
1.1  โครงการจัดซื้อ (ค่าครุภัณฑ์)   จำนวน   12   โครงการ 
1.2  โครงการจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน     8   โครงการ 

    รวมทั้งส้ิน        20  โครงการ 

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
- การดำเนินการจัดซื้อ (ค่าครุภัณฑ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน  12  โครงการ รวมงบประมาณ  

421,800.00 บาท วงเงินจดัซื้อจัดจ้าง  314,640.00  บาท  
- การดำเนินการจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน  8  โครงการ รวม

งบประมาณ  1,291,700.00 บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  1,250,300.00  บาท  
การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  20  โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
1,713,500.00 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้างท้ังสิ้น  1,564.94000 บาท คิดเป็นงบประมาณ
คงเหลือทั้งสิ้น 148,560.00 บาท 

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน   -  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  0.00  
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก  จำนวน   -  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.00  

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เข้าตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้        

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง 
- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 


