
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา   โทร    0-4200-2042   
ที่     นภ 76202 / 19           วันที่   16 เมษายน  2564       

เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

  เรื่องเดิม 
ตามท่ีอำเภอโนนสังได้แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตาม
ขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2564 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ O24  มีองค์ประกอบด้านข้อมูลที่
ต้องดำเนินการ ระบุไว้ว่า ต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง เช่น 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

  บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ได้ทำการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  พร้อมมีข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต่อไป 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เห็นควรพิจารณา 
1. แจ้งให้รับทราบโดยทัว่กัน  
2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ อบต. 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(นายภาณุวัฒน์  ปู่คาน ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
.............................................................................................................................................. 

 
( นางสาวอุไร ผางดี ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
 

ความเห็นของนายก อบต. ................................................................................................... ............................ 
 

( นายประสงค์  ด่านพงษ์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 



รายงานข้อมลูการจดัซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
อำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบัวลำภ ู

------------- 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 

ลำดับท่ี โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วงเงินในสัญญา 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโสก

แดง หมู่ที่ 8 จำนวน 3 สายทาง  
เฉพาะเจาะจง 300,000 300,00 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดง
บาก หมู่ที่ 10-คุ้มน้อย  

เฉพาะเจาะจง 400,000 400,00 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ
โนนสัง 

- 220,000 220,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 920,000 920,000 
 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 

ลำดับท่ี โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ วงเงินในสัญญา 
1 โครงการขุดลอกหนองปอ หมู่ที่ 1 บ้าน

นิคมพัฒนา 
เฉพาะเจาะจง 449,800 449,000 

2 โครงการขุดลอกห้วยโสกจาน ตอนบน หมู่
ที่ 2 บ้านหนองหัววัว 

เฉพาะเจาะจง 480,900 480,00 

3 โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านผัง 5 หมู่ที่ 3 
บ้านภูเก้า 

เฉพาะเจาะจง 390,600 388,555.86 

4 โครงการขุดลอกฝายโสกม่วง หมู่ที่ 9 บ้าน
โสกม่วง 

เฉพาะเจาะจง 387,300 387,000 

5 
 

โครงการขุดลอกห้วยโซมสีดา หมู่ที่ 11 
บ้านโคกเจริญ 

เฉพาะเจาะจง 481,100 481,000 

6 โครงการขุดลอกสระหนองโน หมู่ที่ 7 
บ้านนิคมทองหลาง 

เฉพาะเจาะจง 113,600 113,600 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,303,300 2,299,155.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ปัญหาและอุปสรรค/ 

งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ 2563 
ข้อเสนอแนะ/ 

แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 
1. อบต. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ทำให้การดำเนินการ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เพราะผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่นี้เป็นพนักงานจ้าง ยังไม่มีความรู้เข้าใจในงานพัสดุ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ชำนาญด้านการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-gp 

อบต. ได้ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้ าที่  เข้ารับการอบรมโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุ/การเบิกจ่ายการกำหนดราคา
กลาง/การดำเนินการตามระเบียบ ฯ เพ่ือให้มีความรู้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง 

2. อบต. ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ จึงต้องใช้แบบมาตรฐาน
จาก กรมทางหลวงชนบท มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อให้เกิดปัญหาในการประมาณราคากลาง เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง บางแห่งมีพ้ืนที่ไม่เป็นไป
ตามแบบท่ีนำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

นายช่าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องทำ
การปรับแก้ไข ในรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง 
 

3.จากข้อ 2 ส่งผลให้การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง เพ่ือ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความที่ล่าช้า ทำให้การลงนาม
ในสัญญาต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อได้ผู้รับ
จ้างแล้ว การก่อสร้างต้องยึดเวลาออกไปตามกำหนดใน
สัญญาจ้าง จึงจำเป็นต้องกันเงินเบิกเหลื่อมปี เนื่องจาก
สัญญาจ้างมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างสิ้นสุด
เกินระยะเวลาของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการรับรอง
แบบแปลน ที่ทาง อบต. จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่จริง ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จะส่งผลให้สามารถ
ดำเนินการในเรื่องแบบแปลนที่จะนำมาจัดจ้าง มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้าทำ
สัญญาได้ เร็วขึ้น  และไม่ต้องกัน เงินไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 


