
รายงานผลการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนศรชีมุ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา

ท่ี รายการ/โครงการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) แหล่งเงิน เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ

1 ค่าจ้างเหมาบริการ คนดูแลสวน จ านวน 1 ราย แผนงานบริหารงานท่ัวไป 124,400.00 เงินรายได้ 112,200.00 12,200.00 

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า จ านวน 1 เคร่ือง (ไม่รวมกระดาษ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 36,000.00 เงินรายได้ 30,000.00 6,000.00 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง หรือเลือกต้ังซ่อมแซม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 230,000.00 เงินรายได้ 159,261.50 70,738.50 

4 วัสดุส านักงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 60,000.00 เงินรายได้ 39,435.45 20,564.55 

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ธรรมดา เคร่ืองยนต์ดีเซล รถยนต์ส่วนกลาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 70,000.00 เงินรายได้ 45,912.20 24,087.80 

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถจักรยานยนต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2,400.00 เงินรายได้ 1,380.00 1,020.00 

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25,000.00 เงินรายได้ 18,150.00 6,850.00 

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,000.00 เงินรายได้ 5,990.00 5,010.00 

9 โต๊ะท างานผู้บริหาร พร้อมตู้ล้ินชักล้อเล่ือน และตู้ข้าง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18,900.00 เงินรายได้ 18,900.00 - 

10 เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร พนักพิงสูง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,800.00 เงินรายได้ 9,800.00 - 

11 ชุดรับแขก โครงไม้สัก บุนวม หุ้มด้วยผ้าชนิดดี เพ่ือใช้ในภารกิจ รับรองแขกประจ าห้องผู้บริหาร แผนงานบริหารงานท่ัวไป 28,900.00 เงินรายได้ 28,900.00 - 

12 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,000.00 เงินรายได้ 7,200.00 800.00 

13 โต๊ะอเนกประสงค์ ขาตาย 4 ขา จ านวน 1 ตัว แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3,500.00 เงินรายได้ 3,500.00 - 

14 โต๊ะอเนกประสงค์ มี 2 ล้ินชัก จ านวน 1 ตัว แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4,900.00 เงินรายได้ 4,900.00 - 

15 ค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงอเนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7,900.00 เงินรายได้ 7,900.00 - 

16 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 34,000.00 เงินรายได้ 33,600.00 400.00 

17 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 

จ านวน 2 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 55,800.00 เงินรายได้ 53,000.00 2,800.00 

18 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การช าระภาษี งานบริหารงานคลัง 4,000.00 เงินรายได้ 3,580.00 420.00 

19 วัสดุส านักงาน งานบริหารงานคลัง 25,000.00 เงินรายได้ 18,939.30 6,060.70 

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง 10,000.00 เงินรายได้ 7,600.00 2,400.00 
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21 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารงานคลัง 17,000.00 เงินรายได้ 16,800.00 200.00 

22 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารงานคลัง 15,000.00 เงินรายได้ 14,800.00 200.00 

23 วัสดุส านักงาน งานเคหะและชุมชน 5,000.00 เงินรายได้ 4,195.00 805.00 

24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานเคหะและชุมชน 55,000.00 เงินรายได้ 44,061.75 10,938.25 

25 วัสดุก่อสร้าง งานเคหะและชุมชน 10,000.00 เงินรายได้ 35,354.00 25,354.00- 

26 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานเคหะและชุมชน 10,000.00 เงินรายได้ 2,800.00 7,200.00 

27 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานเคหะและชุมชน 37,000.00 เงินรายได้ 31,000.00 6,000.00 

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานเคหะและชุมชน 10,000.00 เงินรายได้ 4,000.00 6,000.00 

29 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและลดขยะในพ้ืนท่ี งานเคหะและชุมชน 30,500.00 เงินรายได้ 25,660.00 4,840.00 

30 ค่าปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วมสาธารณะ อบต.ดอนศรีชุม งานเคหะและชุมชน 152,300.00 เงินรายได้ 151,000.00 1,300.00 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ร่องบัวลอย หมู่ท่ี 2 งานเคหะและชุมชน 140,000.00 เงินรายได้ 139,500.00 500.00 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านร่องบัวลอย ซอย 2 ร่องบัวลอย งานเคหะและชุมชน 260,000.00 เงินรายได้ 259,500.00 500.00 

33 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 สันป่าหมากเหนือ หมู่ท่ี 8 

บ้านสันป่าหมากเหนือ
งานเคหะและชุมชน 200,000.00 เงินรายได้ 199,000.00 1,000.00 

34 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เช่ือมซอย 5 หมู่ท่ี 6 บ้าน

ทุ่งหลวงพัฒนา
งานเคหะและชุมชน 400,000.00 เงินรายได้ 399,000.00 1,000.00 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย . ถ45-002 สาย

เลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนบน) ถึง สายดอกค าใต้-บ้านถ้ า บ้านทุ่ง
งานเคหะและชุมชน 9,985,000.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,400,000.00 585,000.00 

36 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. โดยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ 

ซอยสายลมโชย เช่ือม ซอยบุญเจริญ หมู่ท่ี 3
งานเคหะและชุมชน 430,000.00 เงินรายได้ 430,000.00 - 
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37

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสุขสันต์ - ร่องบัวลอย รหัสทาง

หลวงท้องถ่ิน พย.ถ.45-012 หมู่ท่ี 3 บ้านคลองประปา เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านร่องบัวลอยฯ

งานเคหะและชุมชน 498,500.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 487,000.00 11,500.00 

38 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,000.00 เงินรายได้ 2,000.00 3,000.00 

39 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000.00 เงินรายได้ 17,490.00 2,510.00 

40 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000.00 เงินรายได้ 9,715.00 285.00 

41 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แผนงานรักษาความสงบภายใน 3,000.00 เงินรายได้ 2,880.00 120.00 

42 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานรักษาความสงบภายใน 120,000.00 เงินรายได้ 72,394.44 47,605.56 

43 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์น่ังธรรมดาเคร่ืองยนต์ดีเซล ทะเบียน บท 4735, บท 

6463, ตค 5411
แผนงานรักษาความสงบภายใน 120,000.00 เงินรายได้ 78,420.00 41,580.00 

44 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน, เคร่ืองตัดหญ้า, เล่ือยโซ่ยนต์ 

และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ของ อบต.ดอนศรีชุม
แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000.00 เงินรายได้ 14,325.00 5,675.00 

45 วัสดุเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแต่งกาย แผนงานรักษาความสงบภายใน 30,000.00 เงินรายได้ 12,800.00 17,200.00 

46 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000.00 เงินรายได้ 3,500.00 46,500.00 

47 วัสดุ อุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000.00 เงินรายได้ 1,980.00 48,020.00 

48 ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000.00 เงินรายได้ 8,000.00 2,000.00 

49 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา 5,000.00 เงินรายได้ 5,000.00 - 

50 อาหารเสริม(นม)  63 คน จ านวน 260 วัน แผนงานการศึกษา 128,093.00 เงินอุดหนุน 117,520.00 10,573.00 

51 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานการศึกษา 2,000.00 เงินรายได้ 8,429.00 6,429.00- 

52 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00 เงินรายได้ 4,500.00 5,500.00 

53 โครงการเน่ืองในวันท้องถ่ินไทย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000.00 เงินรายได้ 600.00 4,400.00 
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54 โครงการประชาร่วมใจคลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา งานส่งเสริมการเกษตร 30,000.00 เงินรายได้ 27,820.00 2,180.00 

รวมเป็นเงิน 13,642,893.00 12,641,192.64 1,001,700.36 
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    รวมท้ังส้ิน 54 รายการ เป็นจ านวนเงิน 12,641,192.64 บาท (สิบสองล้านหกแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

ปัญหาและอุปสรรค

   - กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือความถูกต้อง ส่งผลท าให้ปฎิบัติงานล่าช้า

   - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ระบบขัดข้องและหลุดบ่อยคร้ัง และหากไม่ได้ท าการบันทึกข้อมูลก็จ าเป็นต้องเร่ิมลงข้อมูลใหม่ซ้ าเร่ือยๆ จึงท าให้เกิดความล่าช้า

   - กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างมีเป็นจ านวนมาก มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ชัดเจนของข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฎิบัติงาน

   - ปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซ้ือจัดจ้างเร่งด่วน กระช้ันชิด ส่งผลให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างได้

   - การจัดท าร่าง TOR ไม่ระบุคุณสมบัติของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้างให้ชัดเจน ท าให้ต้องใช้เวลาในการด าเนินการจัดหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือความถูกต้องในการจัดหา

ข้อเสนอแนะ

   - ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ e-GP ควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการใช้งานของทุกภาคส่วนท่ีอยู่ภายใต้ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

   - ผู้ท่ีจัดท าร่าง TOR ควรศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ท่ีออกมาใหม่ให้ละเอียด ถ่ีถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการก าหนดรายละเอียดของพัสดุ

   - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เก่ียวข้องในการจัดท าข้อก าหนดการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท าราคากลาง และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

   - ติดตามผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ละเอียดและรอบคอบ และรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากท่ีสุด


