
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

*************************************************  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) บัญญัติให้     

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารในการก าหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด  จ้าง 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยหน่วยงาน  ของรัฐ
จัดท าสรปุผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ เพื่อความโปร่งใส และ  สามารถ
ตรวจสอบได้ และส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อ  วัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  จึงขอประชาสัมพันธ์  
ผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจาก  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจ่ายขาดเงินสะสม ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ   ณ   วันที่    21  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 

(นายวิมล  บุญไชย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ได้จัดท ารายกงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrityand Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการ  
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ที่ต้อง  
แสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า       
สมประโยชน์ภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เฉพาะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 และใช้จ่ายเงินสะสมที่มา ด าเนินการเบิกจ่าย
ไปปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 

โครงการ 
(จ านวน) 

ร้อยละ 
ของ

โครงการ 
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
งบประมาณ  

ท้ังหมด 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 

คงเหลือ ร้อยละ     
งปม.ที่

ประหยัดได้ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 62 92.54 12,693,700 92.38 12,537,700 98.77 156,000 1.23 
วิธีคัดเลือก         
วิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป           
(e-bidding) 

        

รวม 62 92.54 12,693,700 92.38 12,537,700 98.77 156,000 1.23 
 

จากข้อมูล ตารางที่ 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์             
ได้ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุน จ านวน 62 โครงการ งบประมาณรวมทั้งหมด  
12,693,700 บาท วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 65 โครงการ เป็นเงิน  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 12,693,700 บาท ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 12,537,700  บาท คิดเป็นร้อยละ 98.77 และประหยัด
งบประมาณได้ 156,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ประเด็นการจัดซื้อ - จัดจ้างที่เร่งด่วน ก ระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด  ใน

การด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้ก าหนด  ไว้ใน
ขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการอันเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการ  ของ
หน่วยงานผู้ขอซื้อ – ขอจ้าง  

 



-2- 
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  
การก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในท้องตลาดหรืออาจตั้งไว้สูงจนไม่สามารถหา  ครุภัณฑ์

ได้จึงเกิดปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ-จัดจ้างตามที่ต้องการได ้ 
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพต้องใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและ  คิด

ราคาจากผู้ค้าท่ีไม่มีในพ้ืนที ่ 
- เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการด าเนินการจัดซื้อ – จัด

จ้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน  
- การตั้งงบประมาณโอนตั้งรายการใหม่ในไตรมาส 4 อาจจะท าให้ด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างไม่ทัน 

และต้องกันเงินหรืองบประมาณนั้นตกไป  
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
ตารางที่ 4.1 สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประหยัดได้ งบลงทุน  ใน

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งส้ิน (หน่วย : บาท) 

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 
12,693,700 12,537,700 156,000 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.77 ร้อยละ 1.23 

 

จากข้อมูลตารางที่ 4.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน โคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมีโครงการท่ีด าเนินการภายใต้งบลงทุน จ านวน 62 โครงการ พบว่า สามารถ ประหยัดงบประมาณที่ได้
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 156,000 คิดเป็นร้อยละ 1.23 

5. เสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นดังนี้  
5.1 พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจัดประวัติการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเพ่ือใช้เป็น  

ฐานข้อมูลส าหรับราคากลาง เพ่ือใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้ โดยให้           
มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ  

5.2 พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่  
สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองานเสนอราคา  

5.3 พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือ  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้ถูกต้องครบและทันต่อเวลาและลดความผิดพลาด และเป็นไปตามแผนงาน  การจัดหา
พัสดุประจ าป ี 

5.4 หากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่ควรโอนตั้งจ่ายกรายการใหม่ในไตรมาสุดท้าย อาจจะ  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดปีหรืออาจจะท าให้งบประมาณตกไป 
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5.5 จากข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างจะเห็นได้ว่าเป็นการแข่งขันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุก  โครงการ

เนื่องจากวงเงินจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เกินวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซ้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด 
6.1 ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางที่ 6.1 ร้อยละของจ านวนกิจกรรม

จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม (รายการ) ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 62 62 0 
วิธีคัดเลือก    
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป           
(e-bidding) 

   

รวม 62 62 0 
 
จากข้อมูลตารางที่ 6.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน โคกเริงรมย์                  

ได ้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบลงทุน จ านวน 62 โครงการ พบว่า สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จ านวน 62 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  

6.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตารางที่ 6.2 ร้อยละของงบประมาณตามวีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด า เนินการแล้วเสร็จประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) (1ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม (รายการ) ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 67 67 0 
วิธีคัดเลือก    
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป           
(e-bidding) 

   

รวม 67 67 0 
จากข้อมูลตารางที่ 6.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์          

ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด  จ้างโครงการภายใต้งบลงทุน จ านวน 67 โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วน โคกเริงรมย์ 
สามารถ  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 13,420,900  บาท และมี  
งบประมาณคงเหลือ 320,000 บาท  เป็นผลมาจากการต่อรอง  ราคา และผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างซึ่งผลให้
สามารถประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้ง จ านวนเป็นเงิน 320,000 บาท 

 
(ลงชื่อ)                              เจ้าหน้าที่พัสด ุ  (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจสอบ 

(นางลภัสรดา  ทั้งพรม)           (นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์) 
       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทน 
                 ปฏิบัติหน้าทีเ่จา้หน้าทีพั่สดุ                                  ผู้อ านวยการกองคลัง 
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ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              
E-bidding 

รวมเงิน งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ร้อยละ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ตะวันออกบ้าน หมู่ที่ 8 
181,900 เงินสะสม 180,000 - - 180,000 1,900 1.04 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านนายประถม หมู่ที่ 8 

200,200 เงินสะสม 199,000 - - 199,000 1,200 0.60 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

186,500 เงินสะสม 185,000 - - 185,000 1,500 0.80 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
สนามชนไก่ หมู่ที่ 12 

200,200 เงินสะสม 199,000 - - 199,000 1,200 0.60 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายลอย หมู่ที่ 12 

200,200 เงินสะสม 199,000 - - 199,000 1,200 0.60 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

298,400 เงินสะสม 296,000 - - 296,000 2,400 0.80 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
สุรนารายณ์-หนองกุดสูง ม.2 

141,100 เงินสะสม 140,000 - - 140,000 1,100 0.78 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ห้วยกสุ หมู่ที่ 2 

163,500 เงินสะสม 161,000 - - 161,000 2,500 1.53 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
หลังตงจิต หมู่ที่ 2 

166,700 เงินสะสม 164,000 - - 164,000 2,700 1.62 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โปร่งมีชัย-โคกสามพี่น้อง หมู่ที่ 7 

486,400 เงินสะสม 483,000 - - 483,000 3,400 0.70 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              

E-bidding 
รวมเงิน งบประมาณที่

ประหยัดได้ 
ร้อยละ 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ต้นมะขามใหญ-่โค้งสุรนารายณ์     
หมู่ที่ 4 

369,800 เงินสะสม 368,500 - - 368,500 1,300 0.35 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกหินตั้ง-โคกสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 

244,700 เงินสะสม 243,200 - - 243,200 1,500 0.61 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 

239,400 เงินสะสม 237,800 - - 237,800 1,600 0.67 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ก าแพงวัด หมู่ที่ 11 

239,400 เงินสะสม 236,900 - - 236,900 2,500 1.04 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นางส าราญ-ประดาหัก หมู่ที่ 5 

276,900 เงินสะสม 274,400 - - 274,400 2,500 0.90 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกสามพี่น้อง หมู่ที่ 10 

499,300 เงินสะสม 496,300 - - 496,300 3,000 0.60 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ห้วยหิน-คลอกหักทาม หมู่ที่ 6 

417,300 เงินสะสม 415,500 - - 415,500 1,800 0.43 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
เรียบคลองหักทาม หมู่ที่ 11 

348,200 เงินสะสม 346,400 - - 346,400 1,800 0.52 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ตะวันออกบ้าน หมู่ที่ 5 

77,600 เงินสะสม 77,600 - - 77,600 - 0 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

36,300 เงินสะสม 36,300 - - 36,300 - 0 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ล าคันฉู หมู่ที่ 3 

184,200 เงินสะสม 182,200 - - 182,200 2,000 1.09 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              
E-bidding 

รวมเงิน งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ร้อยละ 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
นานางเล็ก-ล าคันฉู หมู่ที่ 3 

236,000 เงินสะสม 234,500 - - 234,500 1,500 0.64 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นางทิม หมู่ที่ 10 

132,900 เงินสะสม 130,900 - - 130,900 2,000 1.50 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ประปา หมู่ที่ 6 

390,000 เงินสะสม 387,900 - - 387,900 3,000 0.77 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

269,700 เงินสะสม 267,000 - - 267,000 2,700 1.00 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ห้วยกสุ หมู่ที่ 2 

189,200 เงินสะสม 187,000 - - 187,000 2,200 1.06 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
วัดโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 

367,600 เงินสะสม 366,600 - - 366,600 1,000 0.27 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ต้นมะขามใหญ-่โค้งสุรนารายณ์  
หมู่ที่ 4 

294,800 เงินสะสม 293,000 - - 293,000 1,800 0.61 

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 
โคกเริงรมย์-วังสนวน (ช่วงที่2)     
หมู่ที่ 1 

380,700 เงินสะสม 379,000 - - 379,000 1,700 0.45 

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกเริงรมย์-วังสนวน (ช่วงที่ 1)     
หมู่ที่ 1 

499,400 เงินสะสม 497,000 - - 497,000 2,400 0.48 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

62,800 เงินสะสม 62,800 - - 62,800 - 0 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              

E-bidding 
รวมเงิน งบประมาณที่

ประหยัดได้ 
ร้อยละ 

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
คลองหักทาม หมู่ที่ 3 

51,700 เงินสะสม 51,700 - - 51,700 - 0 

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกมะกอก หมู่ที่ 3 

203,200 เงินสะสม 201,900 - - 201,900 1,300 0.64 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
เหมืองเก่า หมู่ที่ 3 

57,500 เงินสะสม 57,500 - - 57,500 - 0 

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

51,700 เงินสะสม 51,700 - - 51,700 - 0 

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกสะอาด-หนองกระโดน หมู่ที่ 8 

244,700 เงินสะสม 242,500 - - 242,500 2,200 0.90 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกสะอาด-ท านบใหม่ หมู่ที่ 8 

391,400 เงินสะสม 389,500 - - 389,500 1,900 0.49 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
สายสระประมง หมู่ที่ 9 

86,300 เงินสะสม 86,300 - - 86,300 - 0 

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
มอราม หมู่ที่ 9 

279,200 เงินสะสม 278,000 - - 278,000 1,200 0.43 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
สายประปา หมู่ที่ 12 

266,900 เงินสะสม 265,000 - - 265,000 1,900 0.71 

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
พนัง หมู่ที่ 12 

217,000 เงินสะสม 216,000 - - 216,000 1,000 0.46 

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนางส าราญ-ประดาหัก หมู่ที่ 5 

135,000 เงินสะสม 135,000 - - 135,000 - 0 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              

E-bidding 
รวมเงิน งบประมาณที่

ประหยัดได้ 
ร้อยละ 

43 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว
ตอนล่าง หมู่ที่ 7 

156,700 เงินสะสม 156,000 - - 156,000 700 0.45 

44 โครงการยกร่องพูนดินถนนสายพนัง 
หมู่ที่ 12 

150,000 เงินงบประมาณ 149,000 - - 149,000 1,000 0.67 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้านร้าง หมู่ที่ 1 

150,000 เงินงบประมาณ 149,000 - - 149,000 1,000 0.67 

46 โครงการต่อเติมอาคารศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 9 

150,000 เงินงบประมาณ 147,800 - - 147,800 2,200 1.47 

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบตัวยู สายภายในหมู่บ้าน        
หมู่ที่ 3 

150,000 เงินงบประมาณ 144,500 - - 144,500 5,500 3.67 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสมถวิล-ที่นานางค าพร หมู่ที่ 4 

73,000 เงินงบประมาณ 68,000 - - 68,000 5,000 6.85 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย     
กุดตาลาด-ห้วยกสุ ช่วงที่ 2 

150,000 เงินงบประมาณ 140,500 - - 140,500 9,950 6.33 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย     
บ้านนายมานะ-นานายสนิท หมู่ที่ 4 

78,000 เงินงบประมาณ 73,000 - - 73,000 5,000 6.41 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านนางส าราญ หมู่ที่ 5     

150,000 เงินงบประมาณ 140,500 - - 140,500 9,500 6.33 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ประปา หมู่ที่ 6 

150,000 เงินงบประมาณ 139,500 - - 139,500 10,500 7.00 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              

E-bidding 
รวมเงิน งบประมาณที่

ประหยัดได้ 
ร้อยละ 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
วัดโปร่งมีชัย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 

150,000 เงินงบประมาณ 140,500 - - 140,500 9,500 6.33 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

150,000 เงินงบประมาณ 140,600 - - 140,600 9,400 6.27 

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านนางทิม หมู่ที่ 10 

150,000 เงินงบประมาณ 140,600 - - 140,600 9,400 6.27 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
รออุทิศ หมู่ที่ 11 

150,000 เงินงบประมาณ 140,700 - - 140,700 9,300 6.20 

57 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนอนุบาล อบต.         
โคกเริงรมย์ 

112,000 เงินงบประมาณ 111,800 - - 111,800 200 0.18 

58 โครงการก่อสร้างรั้งตาข่ายเหล็ก
โรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 

186,000 เงินงบประมาณ 186,000 - - 186,000 - 0 

59 โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียน
อนุบาล/ศพด.อบต.โคกเริงรมย ์

118,800 เงินงบประมาณ 118,800 - - 118,800 - 0 

60 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.
ห้องประชุม อบต.โคกเริงรมย์ 

186,400 เงินงบประมาณ 185,000 - - 185,000 1,400 0.75 

61 โครงการก่อสร้างพ้ืน คสล.โรงรถ
บรรทุกน้ า อบต.โคกเริงรมย์ 

46,000 เงินงบประมาณ 45,500 - - 45,500 500 1.09 

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกมะกอก ช่วงที่ 2 

120,000 เงินสะสม 118,500   118,500 1,500 1.25 

 รวม 12,693,700  12,537,700   12,537,700 156,000 1.23 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              
E-bidding 

รวมเงิน งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ร้อยละ 

ค่าครุภัณฑ์         
63 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 868,000 เงินงบประมาณ 704,000 - - 704,000 164,000 18.89 
64 เครื่องโทรสาร 17,500 เงินงบประมาณ 17,500 - - 17,500 - 0 
65 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) 4 เครื่อง 
2,800 เงินงบประมาณ 2,800 - - 2,800 - 0 

66 เก้าอ้ีส านักงาน,โต๊ะท างาน 112,900 เงินงบประมาณ 112,900   112,900 - 0 
67 เครื่องปรับอากาศ  46,000 เงินงบประมาณ 46,000   46,000 - 0 

 รวม 1,047,200  883,200   883,200 164,000 15.66 
 รวมทั้งสิ้น 13,740,900  13,420,900   13,420,900 320,000 2.33 

 


