
 

 
                                                                        

                                                                                  
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู 

เรื่อง สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563 
------------------------------------------------------------  

 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติใหอำนาจคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการในการกำหนดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยงาน
ของรัฐเปนเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยหนวยงานของรัฐจัดทำสรุปผล
การปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ของหนวยงานราชการ เพ่ือความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดนั้น 
 

 เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในป 2563 รายละเอียดตาม
เอกสารทีแ่นบมาพรอมนี ้ 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 

 
 
 

(นายนิอัฮหมัดลุตฟ   นิเดรหะ) 
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซือ้จัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 2563 
 

เทศบาลตำบลบางปู ไดจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 2563 เพ่ือให
สอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางของปงบประมาณ 2563 โดยการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดปุระจำป 2563 แยก ดังนี ้

 

1. โครงการตามขอบัญญัติ 2563 
 1.1  โครงการจัดซื้อ  จำนวน  7  โครงการ 
 1.2  โครงการจัดจาง  จำนวน  -  โครงการ 
2. โครงการจายขาดเงินสะสม 2563 
 2.1  โครงการจัดซื้อ  จำนวน  -  โครงการ 
 2.2  โครงการจัดจาง  จำนวน  1  โครงการ   
3.  โครงการกันเงิน 2563 
 3.1  โครงการจัดซื้อ  จำนวน  -  โครงการ 
 3.2  โครงการจัดจาง  จำนวน  4  โครงการ 
 
 

สรุปผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563 

- การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  7 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 1,929,900.00 บาท รวม
วงเงินจัดซื้อจัดจาง 1,837,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 18.24 ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทัง้หมด 

- การจัดซื้อจัดจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จำนวน - ครั้ง คดิเปนรอยละ 0.00  

- การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการคัดเลือก จำนวน 5 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 15,825,000.00 บาท รวม
วงเงินจัดซือ้จัดจาง 15,808,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 1.02 ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด 

 

  ประเด็นปญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจาง 

- ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานใหจัดซื้อจัดจางเรงดวน กระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่
จะเกิดขอผิดพลาดในการดำเนินงานได 
 

แนวทางการแกไข 

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหละเอียดรอบคอบและรัดกุม ใหเปนประโยนชตอทางราชการ
ใหมากที่สุด 

 

 
 

 

 

 



งบประมาณทีไดรั้บ งบประมาณทีใชจ้ริง คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ จดัซือ จดัจา้ง

1
โครงการก่อสร้างคูระบายนาํ คสล. 

ซอยฮานาฟี หมู่ที 2
350,000.00 349,000.00 1,000.00 0.29 √

2

โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค ์ชุมชน บางปูสุเหร่า 

หมู่ที 2

1,270,000.00 1,267,000.00 3,000.00 0.24 √

3

โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค ์ชุมชน โตะ๊โสสม    

หมู่ที 1

1,491,000.00 1,488,000.00 3,000.00 0.20 √

4

โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค ์ชุมชนบางปูกือลอ     

 หมู่ที 3

1,270,000.00 1,267,000.00 3,000.00 0.24 √

5
โครงการก่อสร้างคูระบายนาํ คสล. 

ซอยตน้ตาล หมู่ที 2
11,444,000.00 11,437,000.00 7,000.00 0.06 √

6 รถบรรทุก (ดีเซล) จาํนวน 1 คนั 729,000.00 703,000.00 26,000.00 3.57 √

7 รถบรรทุก (ดีเซล) จาํนวน 1 คนั 729,000.00 703,000.00 26,000.00 3.57 √

หมายเหตุ

รายละเอียดการดาํเนินงานจดัซือจดัจา้ง

ประจาํปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตาํบลบางปู

ประเภทการจดัหา
ลาํดบัที ชือโครงการ ส่วนต่าง



งบประมาณทีไดรั้บ งบประมาณทีใชจ้ริง คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ จดัซือ จดัจา้ง
หมายเหตุ

ประเภทการจดัหา
ลาํดบัที ชือโครงการ ส่วนต่าง

8
ถงัขยะพลาสติก  แบบมีลอ้เลือน 

จาํนวน 20 ถงั
360,000.00 320,000.00 40,000.00 11.11 √

9

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน

สาํนกังาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 นิว) จาํนวน 1 เครือง, ค่า

จดัซือเครืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี

 ชนิด Network แบบที 1

(18 หนา้/นาที) จาํนวน 1 เครือง, ค่า

จดัซือเครืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 

VA จาํนวน 1 เครือง

29,500.00 29,500.00 0.00 0.00 √

10

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน

สาํนกังาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 นิว) จาํนวน 1 เครือง, ค่า

จดัซือเครืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี

 ชนิด Network แบบที 1

(18 หนา้/นาที) จาํนวน 1 เครือง, ค่า

จดัซือเครืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 

VA จาํนวน 1 เครือง

22,100.00 22,100.00 0.00 0.00 √



งบประมาณทีไดรั้บ งบประมาณทีใชจ้ริง คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ จดัซือ จดัจา้ง
หมายเหตุ

ประเภทการจดัหา
ลาํดบัที ชือโครงการ ส่วนต่าง

11

เครืองคอมพิวเตอร์ All In One 

สาํหรับงานประมวงผล, ค่าจดัซือ

เครืองสาํรองไฟฟ้า

28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 √

12

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 

นิว), เครืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED 

ขาวดาํ (18 หนา้/นาที), เครืองสาํรอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

32,300.00 32,300.00 0.00 0.00 √

17,754,900.00 17,645,900.00 109,000.00 19.26รวม


