
ล ำดับ รำยกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย คงเหลือ แหล่งเงิน วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

ครุภัณฑ์

1 ครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้า 9,500.00           9,500.00         -                 งบประมาณ จัดซ้ือ/เฉพาะเจาะจง

2 ค่าครุภัณฑ์เคร่ืองอ่านบัตรอเนกประสงค์ 700.00             700.00           -                 งบประมาณ จัดซ้ือ/เฉพาะเจาะจง

3 ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 854,000.00        701,400.00      152,600.00       งบประมาณ จัดซ้ือ/e-bidding

864,200.00       711,600.00     152,600.00      

ล ำดับ รำยกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย คงเหลือ แหล่งเงิน วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

1 โครงการก่อสร้างราวกันตกบ่อบ้าบัดน้้าเสีย บวิเวณคุ้มน้้า ม.1 บ้านโคกสะอาด 30,000.00         28,400.00       1,600.00          เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

2 โครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้้าและบ่อพักน้้า คสล. ม.1 บ้านโคกสะอาด 100,000.00        54,000.00       46,000.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

3 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่ีแยกบ้านนายที ม.5 บ้านนิคมฯ4-หน้าวัดอรุณรังสี ม.7 26,000.00         24,700.00       1,300.00          เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 และหมู่ท่ี 8 1,339,800.00      789,000.00      550,800.00       เงินสะสม จัดจ้ำง/e-bidding

5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านดงเจริญ รอบอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) ป่าช้าสาธรณะฯ 154,000.00        154,000.00      -                 เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 โครงการ 100,800.00        94,800.00       6,000.00          เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 โครงการ 371,600.00        315,000.00      56,600.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายก้าน กุตาสี ม.3 บ้านดอนปอแดง 247,000.00        211,000.00      36,000.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรจง แสงสุวรรณ ม.10 บ้านศรีบูรพา 333,000.00        290,000.00      43,000.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางขวัญจิตร ม.10 บ้านศรีบูรพา 395,000.00        340,000.00      55,000.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

รวม



11 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่ีแยกบ้านนายที หมู่ท่ี 5 บ้านนิคมฯ 4 -หน้าวัดอรุณรังสี 489,000.00        489,000.00      -                 เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรูญ  ม.7 บ้านดงเจริญ 495,000.00        422,000.00      73,000.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าท่ีท้าการ อบต.โคกสะอาดและโครงการก่อสร้างหูช้างถนน คสล. 450,000.00        368,600.00      81,400.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 โครงการ 207,000.00        128,500.00      78,500.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

ล ำดับ รำยกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย คงเหลือ แหล่งเงิน วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง
ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

15 โครงการจ้างออกแบบอาคารท่ีท้าการ อบต.โคกสะอาด 138,000.00        32,340.00       105,660.00       งบประมาณ จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

16 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. สายข้างบ้านนายชาย-บ้านนายสงคราม ม.10 บ้านศรีบูรพา 583,000.00        461,000.00      122,000.00       เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

17 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดเขตเทศบาลฯ-สามแยกบ้านนางบุญเรือง ม.4 611,000.00        369,000.00      242,000.00       เงินสะสม จัดจ้ำง/e-bidding

บ้านห้วยหินลาด

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัยวัฒน์ มาตร์สง 530,000.00        294,000.00      236,000.00       เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

19 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง สายหมู่ท่ี 7  บ้านดงเจริญ-บ้านหนองอ้อน้อย 188,000.00        183,000.00      5,000.00          เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

20 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. สายข้างบ้านนายบุญส่ง สุริยะเดช ม.1 บ้านโคกสะอาด 70,000.00         50,000.00       20,000.00         เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

21 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านนาสมบูรณ์ 500,000.00        498,000.00      2,000.00          เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

22 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายสุรจิตร นาหนองตูม  ม.1 บ้านโคกสะอาดและสาย 410,000.00        239,700.00      170,300.00       เงินสะสม จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง

หน้าท่ีท้าการ อบต.โคกสะอาด

23 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 2,156,000.00      1,960,000.00   196,000.00       งบประมาณ จัดจ้ำง/e-bidding

24 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ม.7 และ ม.8 220,000.00        156,800.00      63,200.00         งบประมาณ จัดจ้าง/เฉพาะเจาะจง
10,144,200.00   7,952,840.00  2,191,360.00    

11,008,400.00   8,664,440.00  2,343,960.00    

รวม

รวมท้ังส้ิน



ล ำดับ วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

1 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพะเจำะจง 23 85.19            4,845,040.00    55.92 1,202,560.00         51.30

2 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 14.81            3,819,400.00    44.08 1,141,400.00         48.70

รวม 27 100.00           8,664,440.00    100.00 2,343,960.00         100.00

สรุปผลกำรวิเครำะห์จัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้านวน 23 โครงการ รวมเงินงบประมาณ 6,047,600 บาท  จ้านวนเงินเบิกจ่าย 4,845,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.92 ของจ้านวนเงินเบิกจ่ายท้ังหมด 

 การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้านวน 4 โครงการ รวมเงินงบประมาณ 4,960,800 บาท จ้านวนเงินเบิกจ่าย 3,819,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.08 ของจ้านวนเงิน

 เบิกจ่ายท้ังหมด

 การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จ้านวน  -  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นปัญหำและอุปสรรคกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แต่แจ้งรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน

2. ความเร่งด่วนของการจัดซ้ือจัดจ้าง ท้าให้เกิดปัญหาในการด้าเนินงาน ท้าให้เกิดความผิดพลาด

3. การจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ประกอบการบางรายส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องล่าช้า ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ภายในเวลาท่ีก้าหนด

4. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ท้าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการตีความ

แนวทำงกำรแก้ไข

1. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดท้ารายละเอียดของพัสดุท่ีต้องการใช้ให้ชัดเจน

2. ควรมีคู่มือ แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน

3. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

โครงกำร จ ำนวนเงินเบิกจ่ำย          ประหยัดงบประมำณ
สรุป












