
รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  อำเภเอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จำนวนทั้งหมด  84  โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,423,550 บาท (-สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสาม
พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
จำแนกผล  จำนวน  4  วิธีการ   รายละเอียดดังนี้ 
 

 (1) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2 4,050,000 

2 วิธีคัดเลือก - - 

3 วิธีเฉพาะเจาะจง 82 8,373,550 

 รวมทั้งสิ้น 84 12,423,550 

 

 
(2)จำแนกตามร้อยละของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2 2.38 

2 วิธีคัดเลือก -  - 

3 วิธีเฉพาะเจาะจง 82 97.62 

 รวมทั้งสิ้น 84 100 

    

      
 
 
 
 



  (3) จำแนกตามร้อยละของการประหยัดงบประมาณท่ีจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการ 
ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ วงเงินทำสัญญา ประหยัด

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 

7,415,000 4,050,000 3,365,000 45.38 

2 วิธีคัดเลือก - - - - 

3 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,070,950 8,373,550 697,400 7.68 

 รวมทั้งสิ้น 16,485,950 12,423,550 4,062,400 24.64 

   

 (4)จำแนกตามร้อยละของวิธีการและงบประมาณผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ลำดับที่ วิธีการ จำนวน
โครงการ          

ร้อยละของ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของ
งบประมาณ 

1 จัดซื้อ 14 16.67 756,850 6.10 

2 จัดจ้าง 70 83.33 11,666,700 93.90 

 รวม 84 100 12,423,550 100 

      

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง รวมทั้งหมด  84  โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,423,550 บาท (-สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่น
สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ประกอบด้วย  2  วิธีการ ดังนี้ 
  1. การจัดซื้อ  จำนวน  14  โครงการ   คิดเป็นร้อยละของโครงการเท่ากับ  16.67  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น  756,850 บาท  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณเท่ากับ  6.10  ของวงเงินการจัดซื้อ
ทั้งหมด 
  2. การจัดจ้าง  จำนวน  70  โครงการ   คิดเป็นร้อยละของโครงการเท่ากับ  83.33 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  11,666,700 บาท  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณเท่ากับ 93.90 ของวงเงินการจัดจ้างทั้งหมด 

 
 



ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 1. งบประมาณโอนมาล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมด 
ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปประจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลต่อความเสี่ยง  ที่จะทำให้เกิดความ
ผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได้ 
 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ทำงานได้ไม่
ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-
GP ได้ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
 3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องทำเร่งด่ วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 4. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด 
 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 1. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สามารถ ตรวจสอบ เร่งรัด กำกับ และ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ำหนด 
 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการทำงาน แจ้งให้ทุกกองทราบเพ่ือใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง การ
กำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการ 
 4. เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติใหม่ 
ๆ อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

 



ล ำดับ งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้จริง ส่วนต่ำง คิดเป็น หมำยเหตุ
ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้ำง

1 26,600               26,600                 0 0  /
2 60,000               59,000                 1,000         1.70  /
3 96,000               95,000                 1,000         1.05  /
4 ซ้ือครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดต้ัง 391,600             390,000               1,600         0.04  /
4 120,000             118,000               2,000         1.70  /
5 25,000               25,000                 0 0.00  /
6 41,500               41,500                 0 0.00  /
7 7,500                 7,500                    0 0.00  /
8 100,000             99,500                 500            0.50  /
9 27,000               26,000                 1,000         3.86  /

10 43,000               41,500                 1,500         3.62  /
11 53,000               51,500                 1,500         2.91  /
12 20,000               19,000                 1,000         5.26  /
13 80,000               78,500                 1,500         1.91  /
14 50,000               48,500                 1,500         3.09  /
15 20,000               19,000                 1,000         5.26  /
16 14,000               14,000                 0 0.00  /
17 24,700 24,700                 0 0.00  /
18 6,000                 5,800                   200            3.45  /
19 205,000             204,000               1,000         0.49  /
20 50,000               47,500                 2,500         5.26  /
21 20,000               20,000                 0 0.00  /
22 35,000               32,500                 2,500         7.69  /
23 15,000               14,400                 600            4.17  /
24 25,000               23,500                 1,500         6.38  /
25 100,000             94,500                 5,500         5.82  /จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .12 สายห้วยเหมืองนา - หนองม่วง

จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่
จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .15 สายนายเสริม - นายพรศักด์ิ
จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .7  สายนางอุดร - นายวุฒิ
จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .7 สายนางวัชรินทร์
จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .7 สายนายหอม
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม .10 สายนายคมสันต์ - ห้วยเหมืองนา

จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม .2 สายสีเทา - หมอป่าน
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม .9 สายบ้าน นายบุญเบา - นายพรภิรมณ์ - สุขรี
จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .1 สายนายสุรสิทธ์ิ - หนองเด่ิน 
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านนาม่วง
จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่                                      
ซ้ือตู้น้ าร้อน น้ าเย็นแบบ 2 หัว 

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)
ปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ท่ี 1 สายสะพานห้วยยาง ม .1 ไปห้วยยาง ม. 15
จ้างปรับปรุงถนนสายใหม่ ม .4   สายนานางเดือน
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายริมบัง ม .4 
จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .3 สายบ้านนายประยูร - ต้องน้อย
จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน    ม .14  สายส านักสงฆ์

จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน
ลงลูกรังลานวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทยบ้านนาบัว  หมู่ท่ี  13

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม .10      สายกฐิน 
ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประเภทกำรจัดหำ

โครงกำร

ตำรำงแสดงผลกำรกำรใช้งบประมำณในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ตำมข้อบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563



ล ำดับ งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้จริง ส่วนต่ำง คิดเป็น หมำยเหตุ
ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประเภทกำรจัดหำ

โครงกำร

ตำรำงแสดงผลกำรกำรใช้งบประมำณในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ตำมข้อบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

26 63,000               63,000                 0 0.00  /
27 100,000             93,000                 7,000         7.53  /
28 3,559,000          1,950,000            1,609,000  82.51  /
29 7,750                 7,750                   0 0  /
30 88,500               88,000                 500            0.57  /
31 94,800               94,000                 0 0  /
32 11,000               11,000                 0 0  /
33 15,000               15,000 0 0  /
34 12,700               12,700                 0 0  /
35 180,000             178,500               1,500         0.84       /
36 3,856,000          2,100,000            175,600     8.36       /
37 100,000             96,000                 4,000         4.17       /
38 100,000             96,000                 4,000 4.17       /
39 51,000               48,000                 3,000 6.25        /
40 39,000               37,000                 2,000         5.41       /
41 200,000             197,000               3,000         1.52       /
43 174,000             167,000               7,000         4.19       /
44 9,600                 9,600                   0 0  /
45 5,000                 5,000                   0  0  /  /
46 9,000                 9,000                   0 0  /
47 80,000               76,000                 4,000         5.26       /
48 200,000             192,000               8000 4.17       /
49 40,000               38,000                 2,000         5.26       /
50 10,000               10,000                 0 0  /
51 100,000             99,000                 1,000         1.01       /
52 50,000               48,000 2,000 4.17       /

จ้างซ่อมแซมคันดินห้วยแคน ม .5
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.7 สายนายบัวเรียน - เร่งริด(สะสม)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.7 สายนายสนิท(สะสม)

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาด     18 น้ิว)
ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ใบมีดคู่ และใบมีดเด่ียว )
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมหมุน ขนาด 360 องศา)
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล ม .11 สายนายศรีสุทโธ - ถนนชลประทาน
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.5 สายนายมานะ - นายสมใจ (สะสม)
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.5 สายข้างวัด - นายค า (สะสม)

จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.9 สายนายล าใจ (สะสม)
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.9 สายนายอาทิตย์ (สะสม)
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.9 สายหน้าบ้านนายเทพนคร  แสนมิตร
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล.ม.9 สายหน้าบ้านนายกุล  แก้วคนตรง - นางวัฒนา  จันทร์สองดวง

ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.7 สายนางสินมา - สุขไสว (สะสม)
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.9 สายนายสุรเชษฐ์ - ห้วยหอบ้าน (สะสม)

จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม .3 สายนาม่วงทุ่ง - ปากทางหนองแซง(สะสม)
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานส านักปลัด (ตู้เหล็ก 2 บาน มีมือจับคุณภาพตามมาตรฐาน มอก .)
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานกองคลัง (ตู้เหล็ก 20 ช่อง แบบโล่ง 2 ช้ัน)
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานกองการศึกษา (ตู้เก็บเอกสาร)
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ท่ี 13 สายหน้าโรงเรียน ไป หมู่ท่ี 14
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สายโคกหินแฮ่ - หนองแซง

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศกองคลัง จ านวน 3 เคร่ือง)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.7สายนายละมัย - ประกร
จ้างก่อสร้างถนนคสล .ม.2 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย (เฉพาะกิจฯ)
ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมชุดอุปกรณ์ในการติดต้ัง
จ้างปรับปรุงถนนสายใหม่ (เสริมผิวถนนลูกรัง) สะพานห้วยยางตอนกลาง ม.1 - สะพานหวยยาง ม. 11 (สะสม)



ล ำดับ งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้จริง ส่วนต่ำง คิดเป็น หมำยเหตุ
ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประเภทกำรจัดหำ

โครงกำร

ตำรำงแสดงผลกำรกำรใช้งบประมำณในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ตำมข้อบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

53 350,000 343,000 7,000 2.04       /
54 200,000 192,000 8,000 4.17       /
55 90,000 87,000 3,000 3.45       /
56 130,000             127,500               2,500 1.96       /
57 130,000             127,500               2500 1.96       /
58 500,000             498,000 2,000 0.40       /
59 500,000             484,000               16,000 3.31       /
60 500,000             485,000               15000 3.09       /
61 500,000             484,000               16,000 3.31       /
62 165,000             160,000               5,000         3.13       /
63 134,700             130,000               4,700         3.62  /
64 350,000             339,000               11,000       3.24  /
65 11,000               11,000                 0 0  /
66 50,000               49,000                 1,000         2.04   /
67 90,000               88,000                 2,000         2.27  /
68 179,000             179,000               0 0  /
69 33,000               33,000                 0 0  /
70 67,000               67,000                 0 0  /
71 439,000             438,000               1,000         0.23  /
72 122,000             121,000               1,000         0.83  /
73 47,000               47,000                 0 0.00  /
74 58,000               57,000                 1,000         1.75  /
75 189,000             185,000               4,000 2.16  /
76 80,000               79,000                 1,000 1.27  /
77 50,000               50,000                 0 0  /
78 100,000             100,000               0 0  /

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.5 สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์
ก่อสร้างถนนคสล ม .8 สายข้างบ้านนางหนูเหล่ียม
ก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนายอุทิศ - ชลประทาน
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโคกหินแฮ่
ก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก

ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต .โคกหินแฮ่
ปรับปรุงห้องน้ าหลังท่ีท าการอบต .โคกหินแฮ่
ปรับปรุงห้องน้ าข้างห้องประชุมอบต .โคกหินแฮ่
ก่อสร้างถนนคสล ม .3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย (นานายขาน) อุดหนุนฯ
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.5สายนายเสรี - นายพันศักด์ิ
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.3  สายข้างบ้านนายยอด

ก่อสร้างถนนคสล ม .4 สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณ (สะสม)
ขุดลอกหนองหญ้าปล้อง ม .7 บ้านนาโดนใหม่ (อุดหนุนฯ)
ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา พร้อมวางท่อระบายน้ า (สะสม)
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหล่ียม
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.12 สายนางศิริวรรณ - นายทันสมัย
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.14 สายหน้าบ้านนางวรารัตน์

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.13สายหน้ารพสต.บ้านนาบัว(สะสม)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.13 สายนายวิชัย - นายธวัชชัย (สะสม)
ขุดลอกห้วยยางตอนกลาง นาม่วงทุ่ง ม .3 นาม่วงท่า ม.4 (สะสม)
ก่อสร้างถนนคสล.ม1 สายหมู่ท่ี 1 - ชลประทาน (สะสม)
ก่อสร้างถนนคสล.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย (สะสม)
ก่อสร้างถนนคสล ม .3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย - นานายขาน (สะสม)

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.10 สายนางพันผกา วงกุล - นางผ่องใส อินติยะ(สะสม)
จ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล .ม.6สายหน้าบ้านนางบุญนอง - นาอารียา (สะสม)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคสล .รูปตัวยู ม.13 สายนางเทศทานี - นายวิชัย(สะสม)



ล ำดับ งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้จริง ส่วนต่ำง คิดเป็น หมำยเหตุ
ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประเภทกำรจัดหำ

โครงกำร

ตำรำงแสดงผลกำรกำรใช้งบประมำณในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ตำมข้อบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

79 100,000             98,000                 2,000 2.04  /
80 100,000             99,000                 1,000 1.01  /
81 130,000             129,000               1,000 0.78  /
82 200,000             189,000               11,000 5.82  /
83 20,000               19,000                 1,000 5.26  /
84 60,000               59,000                 1,000 1.69  /

16,485,950        12,423,550          1,983,200  

ก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ
ก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนายนิรันดร์ -      นางสุพรรณ
ขยายไหล่ทางคสล. สายข้างบ้านหนองกุง ม .6
ปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ ม .10
ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มประตู ม .14

รวมท้ังส้ิน

ก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย


