
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

*************************************************  
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 2564 (เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจาก  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจ่ายขาดเงินสะสม ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   15   ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 

(นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ได้จัดท ารายกงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrityand Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการ  
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ที่ต้อง  
แสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า       
สมประโยชน์ภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เฉพาะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 และใช้จ่ายเงินสะสมที่มา ด าเนินการเบิกจ่าย
ไปปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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 24 96 4,481,700 86.01 4,465,200 99.63 16,500 0.36 
วิธีคัดเลือก         
วิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป           
(e-bidding) 

1 4 729,000 13.99 614,900     84.35   114,100 15.62 

รวม 25 100 5,210,700 100 5,080,100 97.49 130,600 2.51 
 

จากข้อมูล ตารางที่ 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์             
ได้ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้งบลงทุน จ านวน 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งหมด  
5,210,700 บาท วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 24 โครงการ เป็นเงิน  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 4,481,700 บาท ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 4,465,200บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63 และประหยัดงบประมาณได้ 
16,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ประเด็นการจัดซื้อ - จัดจ้างที่เร่งด่วน ก ระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด  ใน

การด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้ก าหนด  ไว้ใน
ขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการอันเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการ  ของ
หน่วยงานผู้ขอซื้อ – ขอจ้าง  
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3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  
การก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในท้องตลาดหรืออาจตั้งไว้สูงจนไม่สามารถหา  ครุภัณฑ์

ได้จึงเกิดปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ-จัดจ้างตามที่ต้องการได ้ 
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพต้องใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและ  คิด

ราคาจากผู้ค้าท่ีไม่มีในพ้ืนที่  
- เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการด าเนินการจัดซื้อ – จัด

จ้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน  
- การตั้งงบประมาณโอนตั้งรายการใหม่ในไตรมาส 4 อาจจะท าให้ด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างไม่ทัน 

และต้องกันเงินหรืองบประมาณนั้นตกไป  
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
ตารางที่ 4.1 สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประหยัดได้ งบลงทุน  ใน

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งส้ิน (หน่วย : บาท) 

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 
5,210,700 5,080,100 130,600 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 97.49 ร้อยละ 2.51 
 

จากข้อมูลตารางที่ 4.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วน โคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมีโครงการท่ีด าเนินการภายใต้งบลงทุน จ านวน 25 โครงการ พบว่า สามารถ ประหยัดงบประมาณที่ได้
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 130,600 คิดเป็นร้อยละ 2.51 

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 เป็นส่วนมาก  

รเนื่องจากวงเงินจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เกินวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซ้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด 
6.1 ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางที่ 6.1 ร้อยละของจ านวนกิจกรรม

จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม (รายการ) ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 24 24 14 
วิธีคัดเลือก    
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป           
(e-bidding) 

1 1 1 

รวม 25 25 15 
 
จากข้อมูลตารางที่ 6.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วน โคกเริงรมย์                  

ได ้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบลงทุน จ านวน 25 โครงการ พบว่า สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จ านวน 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 40  

6.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตารางที่ 6.2 ร้อยละของงบประมาณตามวีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด า เนินการแล้วเสร็จประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) 
วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม (รายการ) ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 32 22 14 
วิธีคัดเลือก    
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป           
(e-bidding) 

1 0 1 

รวม 33 22 15 
จากข้อมูลตารางที่ 6.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์          

ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด  จ้างโครงการภายใต้งบลงทุน จ านวน 33 โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วน โคกเริงรมย์ 
สามารถ  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( e-bidding) ได้เป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น  2,801,800 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ 131,600 บาท  เป็นผลมาจากการต่อรอง  ราคา 
และผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างซึ่งผลให้สามารถประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้ง  จ านวนเป็นเงิน    
131,600 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.22 

 
(ลงชื่อ)                              เจ้าหน้าที่พัสด ุ  (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจสอบ 

               (นางสาวนงลักษ์  เศษขุนทด)           (นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์) 
     เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทน 

          ผูอ้ านวยการกองคลัง 
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ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              
E-bidding 

รวมเงิน งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ร้อยละ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย

นานายระพิน นวลกิ่ง-ที่นานางลม
เชียว  หมู่ที่ 3 

124,300 เงินสะสม 123,000 - - 123,000 1,300 1.05 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
หนองกระทุ่ม-โปร่งมีชัย หมู่ที่ 10 

340,000 เงินสะสม 339,000 - - 339,000 1,000 0.29 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
วัดป่า หมู่ที่ 12 

269,000 เงินสะสม 268,000 - - 268,000 1,000 0.37 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ห้วยน้อย หมู่ที่ 12 

30,000 เงินสะสม 30,000 - - 30,000 0 0 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
โคกเริงรมย์-วังสนวน หมู่ที่ 1 

409,000 เงินสะสม 407,000 - - 407,000 2,000 0.49 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ าท านบใหม่ หมู่ที่ 12 

350,000 เงินสะสม 348,000 - - 348,000 2,000 0.57 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 11 

263,000 เงินสะสม 260,000   260,000 3,000 1.14 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคก
สะอาด-หนองกระโดน หมู่ที่ 8 

346,000 เงินสะสม 345,000   345,000 1,000 0.29 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ประปา หมู่ที่ 9 

349,000 เงินสะสม 347,000   347,000 2,000 0.57 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              

E-bidding 
รวมเงิน งบประมาณที่

ประหยัดได้ 
ร้อยละ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดป่า หมู่ที่ 2 

729,000 เงินสะสม - - 614,900 614,900 114,100 15.65 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย      
สุรนารายณ์-หนองกุดสูง ช่วงที่ 3 
หมู่ที่ 2 

141,400 เงินงบประมาณ 141,400 - - 141,400 0 0 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย      
ก าแพงวัดบ้านกุดตาลาดพัฒนา     
หมู่ที่ 4 

82,500 เงินงบประมาณ 82,500 - - 82,500 0 0 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายแสง-บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 4       

55,000 เงินงบประมาณ 55,000 - - 55,000 0 0 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายมานะ-นานายสนิท (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 4       

37,000 เงินงบประมาณ 37,000 - - 37,000 0 0 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย      
ฝายล าคันฉู หมู่ที่ 3 

200,000 เงินงบประมาณ 200,000 - - 200,000 0 0 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8      

206,000 เงินงบประมาณ 206,000 - - 206,000 0 0 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย      
บ้านนายทอง-บ้านนางละออง         
หมู่ที่ 1 

107,500 เงินงบประมาณ 107,500 - - 107,500 0 0 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
โรงสี-โคกสามพี่น้อง หมู่ที่ 6      

200,000 เงินงบประมาณ 200,000 - - 200,000 0 0 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              

E-bidding 
รวมเงิน งบประมาณที่

ประหยัดได้ 
ร้อยละ 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านนางลัดดา-บ้านนายประกอบ 
หมู่ที่ 5      

200,000 เงินงบประมาณ 200,000 - - 200,000 0 0 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
รออุทิศ หมู่ที่ 11       

96,000 เงินงบประมาณ 96,000 - - 96,000 3,000 3.23 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านนางลมเชียว หมู่ที่ 11     

93,000 เงินงบประมาณ 90,000 - - 90,000 0 0 

22 โครงการยกร่องพูนดินถนนสาย      
โคกเริงรมย์-พนังวัดป่า หมู่ที่ 12 

223,000 เงินงบประมาณ 223,000 - - 223,000 0 0 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอด
รถหน้าที่ท าการ อบต.โคกเริงรมย์ 

60,000 เงินงบประมาณ 60,000 - - 60,000 0 0 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 

206,900 เงินงบประมาณ 206,800 - - 206,800 100 0.05 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้านร้าง หมู่ที่ 1 

93,100 เงินงบประมาณ 93,000 - - 93,000 100 0.11 

 รวม 5,210,700  4,465,200 - 614,900 5,080,100 130,600 2.51 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ แหล่งเงิน วิธีเฉพาะเจาจง วิธีคัดเลือก วิธี              

E-bidding 
รวมเงิน งบประมาณที่

ประหยัดได้ 
ร้อยละ 

ค่าครุภัณฑ ์         
26 เครื่องตัดหญ้า 19,000 เงินงบประมาณ 19,000 - - 19,000 - 0 
27 ครุภัณฑ์ส านักงาน 77,100 เงินงบประมาณ 77,100 - - 77,100 - 0 
28 เครื่องดูดฝุ่น 14,000 เงินงบประมาณ 14,000 - - 14,000 - 0 
29 เครื่องพิมพ์  12,600 เงินงบประมาณ 12,600 - - 12,600 - 0 
30 เครื่องรับส่งวิทยุ 46,000 เงินงบประมาณ 46,000 - - 46,000 - 0 
31 เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 46,000 เงินงบประมาณ 46,000 - - 46,000 - 0 
32 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 38,000 เงินงบประมาณ 38,000 - - 38,000 - 0 
33 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 469,000 เงินงบประมาณ 469,000 - - 469,000 1,000 0.21 

 รวม 722,700  721,700   721,700 1,000 0.14 
 รวมทั้งสิ้น 5,933,400  5,186,900  614,900 5,801,800 131,600 2.22 

 


