


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจา้งของปีงบประมาณ 2564 โดยการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุประจำปี 2564 แยกได้ ดังนี้ 
  1. โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
   1.1 โครงการจัดซื้อ - จำนวน  15 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง - จำนวน  7 โครงการ 
  2. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 
   1.1 โครงการจัดซื้อ - จำนวน  - โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง - จำนวน  2 โครงการ 
  3. โครงการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 
   1.1 โครงการจัดซื้อ - จำนวน  5 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง - จำนวน  4 โครงการ 

4. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 
   1.1 โครงการจัดซื้อ - จำนวน  1 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง - จำนวน  1 โครงการ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมาย
เหตุ (บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง 

 งบประมาณตามข้อบัญญัติ        
1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 จาก
บ้านนางเพ็ญศรี ปฏินังเต – 
หน้าบ้าน นายสุพจน์ เรืองสา 

300,000.00 299,000.00 1,000.00 0.34  √  

2. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมาก
พริก หมู่ 2 จากบ้านนายสุพจน์ 
เรืองสา เชื่อมทางระบายน้ำเดิม
ทางไปดอนปู่ตา บ้านดอนหมาก
พริก 

150,000.00 150,000.00 - -  √  

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ จำนวน 4 
โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเหล่าหลวง หมู่ 4 จากบ้าน
นายพิชัย บุญสิงห์ – บ้านนาย
วงษ์ สุจริต 
๒. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน 
หมู่ ๕ บ้านนายอิทธิพล                
ทุยโพธิ์ชัย – นานายเล่ือน   
นามจันดา ทางไปบ้านสร้าง
เอ่ียน ตำบลป่าปอ 

500,000.00 498,400.00 1,600.00 0.32  √  



ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมาย
เหตุ (บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง 

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยชัน หมู่ ๕ บ้านพ่อทอง
คูณ สุวรรณหาร – บ้านแม่กลม  
พรมนอก บ้านห้วยชัน หมู่ ๕ 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รหัสสายทาง ขก.ถ. 88008 
สายทางบ้านล้ินฟ้า หมู่ ๘ ตำบล
แคนเหนือ ไป บ้านดอนนาแพง 
ตำบลบ้านลาน 

       

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ จำนวน ๔ 
โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ข้าง อบต.
แคนเหนือ – ลำห้วยปะครอง 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 สาย
รอบหมู่บ้านจากสามแยกบ้าน
นางกองสี  โยธาภักดี – บ้าน
นายอุดม  ภาวะโคตร 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากข้างกำแพงวัดสว่างจูมทอง 
– สามแยกห้วยรัง บ้านหนอง
เจ้าเมือง หมู่ 6 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 จากบ้าน
นางสมบูรณ์  คำสอน – บ้าน
นายสีทัศน์  สมีพันธ์ 

468,000.00 468,000.00 - -  √  

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ จำนวน 6 
โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
หนูดวง  หวานดี – บ้านนาย                
วงเดือน  หวานดี บ้านเหล่า
หลวง หมู่ 4 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสมาท ไสวดี – 
บ้านนางต้อย กุลวงษ์ หมู่ 9 
 
 

391,000.00 391,000.00 - -  √  



 
ลำดับ

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมาย

เหตุ (บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง 
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบ้านนายวิวัฒน์  ไชยสีหา – 
บ้านนายธีรพัฒน์  ชมชื่น บ้าน
โคกกลาง หมู่ 9 
4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
สร้อย  สุดเพาะ – บ้านนายวัง  
บุญรอด บ้านโคกกลาง หมู่ 9 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
สมศรี  จ่าบาล – สระน้ำกกบก 
บ้านโคกกลาง หมู่ ๙ 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายประหยัด  โพธิถ์ิ่น 
– บ้านนายขำ  พันทำมา บ้าน
โคกกลาง หมู่ 9 

       

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ 5 
จากบ้านนายเจริญ สุดใด – นา
นายสาคร  บุญสิงห์ 

103,000.00 103,000.00 - -  √  

7. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 
โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน จากบ้านนาย
พิชัย  หวานเนื้อ – บ้านนางสมัย  
สุดมูล - บ้านนายคำหล้า  ศรีคำ 
บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 
2. โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน จากร้านค้า
ชุมชนบ้านแคนเหนือ – บ้าน
นางประนอม  ชรารัตน์ – สี่แยก
ศาลากลางบ้าน บ้านแคนเหนือ 
หมู่ 1 
3. โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน บริเวณทาง
ทิศใต้วัดศรีสง่า (หน้าประตู
ทางเข้าวัด) บ้านโคโก หมู่ 7 

273,000.00 273,000.00 - -  √  

 
 
 
 



 
 
 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมาย
เหตุ (บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง 

 โครงการกันเงิน        
1. โครงการปรับปรุงถนนดินทาง

การเกษตร สายทางนานาง
ทิพวรรณ  ล้วนวิเศษ – นานาง
บุปผา  สุดชาดี บ้านเหล่าหลวง 
หมู่ 4 

78,000.00 78,000.00 - -  √  

2. โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

480,000.00 480,000.00 - -  √  

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน              
บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 8 

300,000.00 300,000.00 - -  √  

4. โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
(กองช่าง) 

160,000.00 160,000.00 - -  √  

5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
(งานสาธารณสุขฯ) 

23,000.00 23,000.00 - - √   

6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 (งานสาธารณสุขฯ) 

8,900.00 8,900.00 - - √   

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                
(กองการศึกษาฯ) 

23,000.00 23,000.00 - - √   

8. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สป.) 23,000.00 23,000.00 - - √   
9. จัดซื้อเครื่องปริ้น (สป.) 10,000.00 10,000.00 - - √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมาย
เหตุ (บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง 

 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
2564 

       

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ. 88007 
 สายทางบ้านล้ินฟ้า หมู่ที่ 8 ไป 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

9,998,000.00 9,990,000.00 8,000.00 0.08  √  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ. 88006 
 สายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 
ไป หนองโน ตำบลแคนเหนือ 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

9,860,000.00 9,855,000.00 5,000.00 0.05  √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลำดับ
ที ่ ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมาย
เหตุ (บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง 

 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
2564 

       

1. โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัว
ผู้ป่วย โควิด-19 (Community 
Isolation) ป้ายไวนิลโครงการฯ 

 975.00    √  

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยก
กักตัวผู้ป่วย โควิด-19 
(Community Isolation)  

 148,972.56   √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล
และที่มา 
 - ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน 
 
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างให้ละเอียดครอบคลุมรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการให้มากที่สดุ 

- เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศกึษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 

มากยิ่งข้ึน 

 

 

 

กราฟแสดงผลการจัดซ้ือจัดจา้ง ประจ าปี พ.ศ.2564
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วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 

 

วิธีคัดเลือก ยอดรวม 
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