๑

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดซื้อจัดจ้าง

๒

องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจาแนกเป็น
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น

๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น

๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริงตามประมาณการ

๗๐,๗๗๘,๑๗๓.๙๔ บาท

รายจ่ายจริงตามประมาณการรายจ่าย

๕๘,๑๒๙,๓๘๓.๓๗ บาท

รายรับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

๘,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รายจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

๖,๖๕๓,๔๙๙.๐๐ บาท

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

รายรับตามประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
๕๙๙,๐๐๐.๐๐
๖๑๒,๑๗๒.๑๖
รายได้ทีมิใช่ภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต
๒๐๓,๐๐๐.๐๐
๒๔๗,๗๗๔.๔๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๓๑,๔๕๑.๑๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๕๐๖,๘๒๐.๐๐
๒๘๕,๓๑๑.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
๐.๐๐
๐.๐๐
การพาณิชย์
หมวดรายได้จากทุน
๐.๐๐
๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร
๒๘,๗๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๙๙๒,๑๘๐.๑๙
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๔๑,๐๗๑,๕๘๐.๐๐ ๓๘,๕๐๙,๒๘๕.๐๐
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น
๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐ ๗๐,๗๗๘,๑๗๓.๙๔

+
-

สูง
ตา

+

๑๓,๑๗๒.๑๖

+
-

๔๔,๗๗๔.๔๐
๑๘๘,๕๔๘.๘๑
๒๒๑,๕๐๙.๐๐
๐.๐๐

+
-

๐.๐๐
๑,๒๗๐,๑๘๐.๑๙
๒,๕๖๒,๒๙๕.๐๐
๑,๖๔๔,๒๒๖.๐๖

๓
รายการ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายงบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

รายการ
เงินสะสม
งบประมาณคงเหลือ

+
-

สูง
ตา

๒๑,๘๙๒.๓๑๓.๐๐ ๒๐,๖๘๙,๖๖๓.๐๐
๔,๔๑๕,๗๐๐.๐๐ ๔,๒๓๓,๒๔๐.๐๐
๑๒,๓๙๐,๔๓๐.๐๐ ๗,๓๗๓,๑๓๐.๐๐
๔,๑๘๒,๕๙๒.๐๐ ๓,๒๓๙,๗๗๕.๐๐
๑,๓๑๙,๐๐๐.๐๐
๙๔๖,๐๑๒.๐๐
๕,๐๖๘,๑๑๐.๐๐ ๒,๘๙๖,๖๐๔.๙๒
๗,๐๖๘,๓๕๕.๐๐ ๒.๙๔๒,๓๖๘.๓๙
๗๑๙,๐๐๐.๐๐
๕๓๗,๔๙๔.๓๑
๘,๒๓๙,๙๐๐.๐๐ ๘,๒๐๓,๔๘๐.๐๐
๓,๕๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๙๙,๙๙๕.๗๕
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๓,๕๙๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๔๙,๖๒๐.๐๐
๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐ ๕๘,๑๒๙,๓๘๓.๓๗

-

๑,๒๐๒.๖๕๐.๐๐
๑๘๒,๔๖๐.๐๐
๕,๐๑๗,๓๐๐.๐๐
๙๔๒,๘๑๗.๐๐
๓๗๒,๙๘๘.๐๐
๒,๑๗๑,๕๐๕.๐๘
๔,๑๒๕,๙๘๖.๖๑
๑๘๑,๕๐๕.๖๙
๓๖,๔๒๐.๐๐
๘,๐๐๔.๒๕
๒,๐๐๐.๐๐
๔๙,๓๘๐.๐๐
๑๔,๒๙๓,๐๑๖.๖๓

งบประมาณ
รายจ่ายจริง
ทีได้รับ
๑๔,๗๘๙,๖๐๐.๐๐ ๑๑,๕๙๘,๘๔๐.๗๖

+
-

สูง
ตา
๓,๑๙๐,๗๕๙.๒๔
๓,๑๙๐,๗๕๙.๒๔

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

๔
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จานวน ๖๘ โครงการ)
โดยแยกเป็นวิธีการดาเนินงานดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จานวน ๒๑ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐)
ที
รายละเอียดโครงการ
๑ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงาน
อบต.วังชะพลู ด้านสานักงานปลัด ขนาด
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ ตารางเมตร
และด้านกองคลัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๙.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ
๔๓๔,๗๐๐

เบิกจ่าย
๔๓๔,๐๐๐

คงเหลือ
๗๐๐

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗
บ้านแสงธรรมจานวน ๒ สายทาง
๑. สายบ้านเนินสาราญถึงบ้านแสงธรรม
๒. สายบ้านหนองจอก โดยถมดินรองพื้นรวม
ไม่น้อยกว่า ๖๑.๐๐ ลบ.ม. และลงลูกรัง
เกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลบ.ม.
และวางท่อคสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐
@ ๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตรองพื้นท่อ
จานวน ๒ จุด รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด

๗๐,๖๐๐

๗๐,๐๐๐

๖๐๐

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗
บ้านวังตาช่วย จานวน ๔ สายทาง
๑. สายบ้านนางชิ้น ๒. สายซอยกานันแม้น
(สระหลวง) ๓. สายไร่นายสุทิน ๔. สายบ้าน
เนินสาราญถึงบ้านแสงธรรม โดยถมดิน
รองพื้นรวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๖๐ ลบ.ม. และ
ลงลูกรังเกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า
๒๒๔.๒๐ ลบ.ม. และวางท่อคสล. รูปสี่เหลี่ยม

๘๒,๗๐๐

๘๒,๐๐๐

๗๐๐

๕
ที

รายละเอียดโครงการ
อัดแรง (มอก.๑๑๖๔) ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐
@ ๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตรองพื้นท่อ
จานวน ๑ จุด รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑
บ้านนาเหนือ ปริมาณงาน สายที่ ๑
ถนนสายบ้านโนนมะเขือ โดยถมดินลูกรัง
เกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๔๘ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายบ้านนาเหนือ
– บ้านสันเนินดินแดง วางท่อระบายน้า คสล.
ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร
จานวน ๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อ
หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ จานวน ๒ สายทาง
๑. สายข้างบ้านนางประนม เกตุสิงห์
ถึงหมู่ที่ ๕ บ้านวังน้าซึม ๒. สายบ้าน
นายเสมอ พุดศิริ โดยถมดินรองพื้นรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๔๐ ลบ.ม. และลงลูกรัง
เกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลบ.ม. และ
วางท่อคสล. รูปสี่เหลี่ยมอัดแรง (มอก.๑๑๖๔)
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ @ ๑.๐๐ เมตร
พร้อมคอนกรีตรองพื้นท่อ จานวน ๓ จุด
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗
บ้านวังตาช่วย สายที่ ๑ สายวัดเนินสาราญ
– บ้านแสงธรรม โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ลบ.ม.
สายที่ ๒ ถนนสายมอตาเหลือง – ปอกระเจา

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๒๖,๕๐๐

๒๖,๕๐๐

-

๑๗๘,๙๐๐

๑๗๘,๐๐๐

๙๐๐

๓๑,๓๐๐

๓๑,๐๐๐

๓๐๐

๖
ที

รายละเอียดโครงการ
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๙๘ ลบ.ม. สายที่ ๓
ถนนสายบ้านนางสมปอง – บ้านผู้ช่วยปรีชา
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๓๔ ลบ.ม. สายที่ ๔ งาน
ซ่อมแซมถนนสายวังตาช่วย – คลองกร่าง
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๖๕.๗ ลบ.ม. รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔
บ้านหนองกระทุ่ม สายที่ ๑ สายหนองกระทุ่ม
– บ้านวังน้าวน โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้าคสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐
x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๓ ท่อน และถมดิน
ลูกรังหลังท่อปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.
สายที่ ๒ ถนนสายหลังวัดหนองกระทุ่มเก่า
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม. และวางท่อ
ระบายน้าคสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร
จานวน ๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อ
หนา ๐.๑๐ เมตร และถมดินลูกรังหลังท่อ
ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. สายที่ ๓
ถนนสายบ้านนายเจิม หอมกิจ – คลอง
วังตาช่วย โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต.กาหนด
๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑
บ้านวังน้าวน ปริมาณงานสายที่ ๑ สายหลัง
วัดวังน้าวน โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๖๑.๒๐ ลบ.ม.

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๖๒,๔๐๐

๖๑,๓๙๕.๗๕

๑,๐๐๔.๒๕

๑๕,๗๐๐

๑๕,๕๐๐

๒๐๐

๗
ที

รายละเอียดโครงการ
สายที่ ๒ ถนนสายบ้านนายฮ่อย โดยถมดิน
ลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า ๓๓.๖๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสาย
บ้านนายราญ สิงหา โดยถมดินลูกรังเกลี่ย
เรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๖๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘
บ้านชายงาม สายที่ ๑ สายบ้านนางเช้า
นิลสนธิ – บ้านนางแพง โดยถมดินลูกรัง
เกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๑๒๒ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายฟากคลอง
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ลบ.ม. สายที่ ๓
ถนนสายกลุ่มเขาล้อหนองลังกา โดยถมดิน
ลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า ๑๘๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒
บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ปริมาณงาน
สายที่ ๑ สายบ้านนายทองหล่อ โดยถมดิน
ลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๒๐ ลบ.ม. สายที่ ๒
ถนนสายไร่นายอนันต์ สุขเกษม โดยถมดิน
ลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า ๑๑๕.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสาย
บ้านห้วยแก้วฯ – สี่แยกต้นไทร โดยถมดิน
ลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า ๑๕๐.๕๐ ลบ.ม. สายที่ ๔ สายบ้าน
นายสวาท โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๕๖.๕๐ ลบ.ม.
สายที่ ๕ สายไร่นางอนงค์ แข่งเพ็ญแข

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๓๕,๘๐๐

๓๕,๕๐๐

๓๐๐

๙๑,๒๐๐

๙๐,๐๐๐

๑,๒๐๐

๘
ที

รายละเอียดโครงการ
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๖
สายบ้านนายฐิติพงษ์ สว่างวงค์ โดยถมดิน
ลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า ๔๒.๐๐แ ลบ.ม. สายที่ ๗ สายบ้าน
นายบุญเลิศ กุลภัทร โดยถมดินลูกรังเกลี่ย
เรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๑๐.๘๐ ลบ.ม. สายที่ ๘ สายบ้านห้วยแก้วฯ
– บ้านสองหนอง โดยถมดินลูกรังเกลี่ย
เรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๒๘.๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕
บ้านหนองนา ปริมาณงานสายที่ ๑ สาย
หมู่ที่ ๕ – บ้านตองสุก โดยถมดินลูกรัง
เกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๕๐.๔ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายตองสุข –
บ้านห้วยแก้ว โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม.
สายที่ ๓ ถนนสายบ้านตองสุข – ถนนลาดยาง
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ลบ.ม. สายที่ ๔
ถนนสายหลังศาลาหมู่บ้าน – วัดหนองนา
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๒ ลบ.ม. รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.
กาหนด
๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๙
บ้านสองหนอง สายที่ ๑ สายบ้านนายเทียบ
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๔๐ ลบ.ม. และวางท่อ
ระบายน้าคสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๖๕,๔๐๐

๖๕,๐๐๐

๔๐๐

๔๖,๕๐๐

๔๖,๕๐๐

-

๙
ที

รายละเอียดโครงการ
จานวน ๗ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อ
หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๒ สายคันคลองงอแง
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๓
ถนนสายไร่นายส่ง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด
๑๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๐
บ้านเนินมะปราง สายหลังวัดเนินมะปราง –
คลองกร่าง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม.
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต.กาหนด
๑๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓
บ้านช่องลม สายที่ ๑ สายกลุ่มหนองบอน
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เดิม)
จานวน ๑๔ ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.
สายที่ ๒ ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านช่องลม
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๓๘.๔๐ ลบ.ม. สายที่ ๓
ถนนสายป่าสัก โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๗๒.๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖
บ้านไร่ดอนแตง ปริมาณงาน สายที่ ๑
สายบ้านไร่ดอนแตง – บ้านสองหนอง โดยถม

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๙,๕๐๐

๙,๕๐๐

-

๑๑๓,๕๐๐

๑๑๒,๐๐๐

๑,๕๐๐

๓๗,๘๐๐

๓๗,๘๐๐

-

๑๐
ที

รายละเอียดโครงการ
ดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวม
ไม่น้อยกว่า ๖๕.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เดิม)
จานวน ๗ ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.
สายที่ ๒ ถนนสายไร่นายบุญเลิศ พิลึก –
ไร่นายน้า แอบเสมา โดยถมดินลูกรังเกลี่ย
เรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๑๗๐.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๑๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙
บ้านโป่งดู่ ปริมาณงาน สายที่ ๑
สายหมูเท – หมู่ที่ ๑๕ โดยถมดินลูกรัง
เกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๑๔๔.๒๐ ลบ.ม. สายที่ ๒ สายกลุ่มหนอง
ผักบุ้ง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๖๐ ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้าคสล. Ø ๑.๐๐ x
๑.๐๐ เมตร (เดิม) จานวน ๘ ท่อน พร้อม
ถมดินลงลูกรังหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนน
สายไร่นายบ้วน – ป่าสัก โดยถมดินลูกรัง
เกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๘๕.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๔ ถนนสายสี่แยกโป่งดู่
– กลุ่มหนองม่วง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐
ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้าคสล. Ø ๑.๐๐ x
๑.๐๐ เมตร (เดิม) จานวน ๗ ท่อน พร้อมถม
ดินลงลูกรังหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด

งบประมาณ

๖๘,๒๐๐

เบิกจ่าย

๖๘,๐๐๐

คงเหลือ

๒๐๐

๑๑
ที
รายละเอียดโครงการ
๑๗ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๑๗ บ้านแสงธรรม
บริเวณวัดแสงธรรม ขนาดสันฝายกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๘ เมตร
สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๘ โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑๙
บ้านสองหนอง ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยทาการ
เรียงหินใหญ่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต.กาหนด พร้อมติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓
บ้านสันเนินดินแดง ปริมาณงาน สายที่ ๑
สายห้วยแก้วสามัคคีธรรม – สันเนินดินแดง
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๖๐ ลบ.ม. สายที่ ๒
ถนนสายข้างศาลาหมู่บ้าน – กลุ่มบ้านแซบ
โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เดิม)
จานวน ๙ ท่อน พร้อมถมดินลงลูกรังหลังท่อ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘ ลบ.ม.
สายที่ ๓ ถนนสายสันเนินดินแดง –
บ้านไร่ไพรวัลย์ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า
๗๖.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด

งบประมาณ
๑๘๐,๕๐๐

เบิกจ่าย
๑๘๐,๐๐๐

คงเหลือ
๕๐๐

๒๐๕,๔๐๐

๒๐๕,๐๐๐

๔๐๐

๖๔,๒๐๐

๖๔,๐๐๐

๒๐๐

๑๒
ที
รายละเอียดโครงการ
๒๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบล
วังชะพลู จานวน ๑๕ หมู่บ้าน ๓๗ สายทาง
ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๕.๔๐
ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๑ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๗
บ้านวังตาช่วย ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร (บริเวณ
นานายนิรันดร์ ทองเจือ) ขนาดสันฝาย
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร
สูง ๒.๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รวมจานวน ๒๑ โครงการ

งบประมาณ
๔๒๖,๔๐๐

เบิกจ่าย
๔๑๐,๐๐๐

คงเหลือ
๑๖,๔๐๐

๓๑๕,๓๐๐

๓๑๕,๐๐๐

๓๐๐

๒,๕๖๒,๕๐๐ ๒,๕๓๖,๖๙๕.๗๕

๒๕,๘๐๔.๒๕

๑๓
๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จานวน ๔๑ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินสะสม)
ที
รายละเอียดโครงการ
๑ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๗
บ้านวังตาช่วย บริเวณบ้านนายเหลี่ยม
ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๒๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๑๑
บ้านวังน้าวน บริเวณนานางสาลี จันอิม
ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๒๔.๓๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๓ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๑๕
บ้านหนองนา (บริเวณนานายทองชุบ)
ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑๙.๘๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๔
บ้านหนองกระทุ่ม (บริเวณนานายบุญมี อวะศรี)
ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕ โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๕
บ้านหนองนา (บริเวณไร่นายทองชุบ)
กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๔๐๐ ขนาดปากคลอง
กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร
ขนาดก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๐ หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.

งบประมาณ
๓๗๑,๗๐๐

เบิกจ่าย
-

คงเหลือ
๓๗๑,๗๐๐

๔๐๙,๘๐๐

-

๔๐๙,๘๐๐

๓๓๗,๓๐๐

-

๓๓๗,๓๐๐

๒๕๑,๔๐๐

-

๒๕๑,๔๐๐

๑๒๒,๙๐๐

๑๒๒,๕๐๐

๔๐๐

๑๔
ที

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๖ โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย
แก้วสามัคคีธรรม (บริเวณคลองห้วยแก้ว)
ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร กม.๐+๐๗๒ ถึง กม.๐+๓๓๒
ขนาดปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว
๒๖๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง
๔.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๐
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐
ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่อบต.กาหนด
๗ โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๙ บ้านโป่งดู่
(บริเวณฝายกักเก็บน้าบ้านโป่งดู่) กม.๐+๐๐๐
ถึง กม.๐+๑๖๐ ขนาดปากคลองกว้าง
๒๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร
ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร
ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๑๘๔.๐๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๘ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๖
บ้านไร่ดอนแตง ตาบลวังชะพลู อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
(บริเวณนานายพนม ท้าวสุวรรณ) ขนาด
สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร
สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๕๙,๙๐๐

๕๙,๕๐๐

๔๐๐

๑๔๕,๖๐๐

๑๔๕,๐๐๐

๖๐๐

๒๓๒,๔๐๐

๒๒๘,๕๐๐

๓,๙๐๐

๑๕
ที
รายละเอียดโครงการ
๙ โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๐
บ้านหนองปลิง (บริเวณนานายสมาน)
กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๓๐๐ ขนาดปากคลอง
กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
ขนาดก้นคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก
๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ กม.๐+๓๐๐ ถึง
กม.๐+๔๘๕ ขนาดปากคลองกว้าง ๙.๐๐ เมตร
ความยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลอง
กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป
๑:๑.๐ หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า
๓,๓๒๒.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
๑๐ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๑๐
บ้านหนองปลิง (บริเวณนานายวิสุทธิ์ ศิริเวศ)
ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๗.๔๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๑ โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๗
บ้านแสงธรรม บริเวณนานายสุวัต
กม.๐+๐๑๐ ถึง กม. ๐+๑๐๐ ขนาดปากคลอง
กว้าง ๓๑.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร
ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร
ลึก ๕.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๕.๒๖๕.๐๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๒ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๑๒
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
(บริเวณนานายบุญฮู้ โสรมัส) ขนาดสันฝาย

งบประมาณ
๗๖,๖๐๐

เบิกจ่าย
๗๖,๐๐๐

คงเหลือ
๖๐๐

๑๔๒,๒๐๐

๑๔๑,๗๐๐

๕๐๐

๑๒๔,๔๐๐

๑๒๔,๐๐๐

๔๐๐

๑๘๐,๕๐๐

๑๗๔,๐๐๐

๖,๕๐๐

๑๖
ที

รายละเอียดโครงการ
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๙๐ เมตร
สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๓ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๑๐
บ้านหนองปลิง (บริเวณนานางน้วย เหลืออ่อน)
ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๑๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต.กาหนด พร้อมติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๔ โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม
(บริเวณนานายสมหวัง) ตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
กม.๐+๐๑๐ ถึง กม. ๐+๐๘๐ ขนาด
ปากคลองกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ความยาว
๗๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง
๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร สโลป
๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๕,๘๔๕.๐๐ ลบ.ม. และกม. ๐+๐๘๐ ถึง
กม. ๐+๒๐๐ ขนาดปากคลองกว้าง
๑๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร
ขนาดก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร
ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลบ.ม.
มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๕.๐๐
ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๑๖๙,๒๐๐

๑๖๘,๕๐๐

๗๐๐

๑๕๓,๐๐๐

๑๕๒,๕๐๐

๕๐๐

๑๗
ที
รายละเอียดโครงการ
๑๕ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๒
บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
(บริเวณไร่นายดารงค์ แข่งเพ็ญแข) ขนาด
สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร
สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ (บริเวณสายบ้านแซบ
– บ้านสันเนินดินแดง) ตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๑๗ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒๐
บ้านเนินมะปราง (บริเวณคลองกร่าง)
ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร ปริมาณงาน กม.๐+๐๐๐ ถึง
กม.๐+๓๐๐ ขนาดปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐
เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลอง
กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร สโลป
๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๓.๓๙๔.๐๐ ลบ.ม. และ กม.๐+๓๐๐
ถึงกม.๐+๓๕๐ ขนาดปากคลองกว้าง
๒๐.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร
ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร
ลึก ๓.๐๐ เมตร สโลป ๐:๑.๕ หรือมีปริมาตร

งบประมาณ
๒๐๒,๕๐๐

เบิกจ่าย
๒๐๐,๐๐๐

คงเหลือ
๒,๕๐๐

๓๔๘,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

๒๕๘,๔๐๐

๒๕๖,๐๐๐

๒,๔๐๐

๑๘
ที

รายละเอียดโครงการ
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕.๐๐ ลบ.ม. และกม.
๐+๓๕๐ ถึง กม.๐+๔๓๐ ขนาดปากคลองกว้าง
๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ขนาด
ก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร
สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า ๑,๓๑๗.๖๐ ลบ.ม. หรือมีปริมาตร
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๓๖.๖๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๑๘ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๗
บ้านวังตาช่วย ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร (บริเวณไร่
นายสอน เหมือนฤทธิ์) ขนาดสันฝายกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๑๙ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๓
บ้านช่องลม ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร (บริเวณระหว่าง
นานายยากับนานายยม) ขนาดสันฝายกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๓๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๒๐ โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๑
บ้านวังน้าวน (บริเวณนานายประมวล
ทวยจันทร์) ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ขนาดปากสระ
กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร
ขนาดก้นสระกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๑๙๒,๖๐๐

๑๙๒,๕๐๐

๑๐๐

๒๐๔,๙๐๐

๒๐๒,๐๐๐

๒,๙๐๐

๑๕๗,๕๐๐

๑๕๗,๐๐๐

๕๐๐

๑๙
ที

รายละเอียดโครงการ
ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร
สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๖,๖๙๗.๘๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (บริเวณสายบ้านหนอง
บอน) ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ (บริเวณสายบ้าน
นางฮอ เจริญรส) ตาบลวังชะพลู อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (บริเวณสายบ้าน
นายวิรัตน์ อ้นมั่น) ตาบลวังชะพลู อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต
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เบิกจ่าย

คงเหลือ

๒๘๙,๘๐๐

๒๘๓,๐๐๐

๖,๘๐๐

๑๔๑,๘๐๐

๑๓๘,๐๐๐

๓,๘๐๐

๒๓๒,๓๐๐

๒๒๗,๐๐๐

๕,๓๐๐

๒๐
ที

รายละเอียดโครงการ
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต. กาหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๔ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๗
บ้านวังตาช่วย ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร (บริเวณนา
นายอุสา ทองรื่อ) ขนาดสันฝายกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๔๐ เมตร
สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๕ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ที่ ๑๑
บ้านวังน้าวน (บริเวณไร่นายสาเภา ตั้งแต่ง)
ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๑๑.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่อบต.กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม (บริเวณ
สายบ้านนางอุบล กัลมาลัย – บ้านนายวิโรจน์
กัลมาลัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
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คงเหลือ

๒๔๗,๓๐๐

๒๔๗,๐๐๐

๓๐๐

๒๐๑,๑๐๐

๒๐๑,๐๐๐

๑๐๐

๑๙๑,๐๐๐

๑๘๗,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒๑
ที
รายละเอียดโครงการ
๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (บริเวณสายทุ่งนกบิน)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (บริเวณสาย
บ้านนายสมัย กุลมาลา) ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแตง (บริเวณสายบ้าน
นางลาพึง ผิวดี) ขนาดผิวจราจรกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (บริเวณสายบ้าน
นายสังข์ทอง ภูมิพระยา – บ้านนายทองสุข
กุลมาลา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
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๒๐๖,๐๐๐

เบิกจ่าย
๒๐๑,๐๐๐

คงเหลือ
๕,๐๐๐

๒๗๙,๖๐๐

๒๗๐,๐๐๐

๙,๖๐๐

๑๒๕,๙๐๐

๑๒๔,๐๐๐

๑,๙๐๐

๔๓๘,๔๐๐

๔๒๕,๐๐๐

๑๓,๔๐๐

๒๒
ที

รายละเอียดโครงการ
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแตง (บริเวณสายบ้าน
นายอินทร์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ (บริเวณ
สายบ้านนายเสมอ พุดศิริ) ตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้าวน (บริเวณสาย
วังชะพลูเหนือ) ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
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คงเหลือ

๓๐๓,๘๐๐

๒๙๕,๐๐๐

๘,๘๐๐

๔๙๖.๗๐๐

๔๘๑,๐๐๐

๑๕,๗๐๐

๔๙๔,๘๐๐

๔๙๒,๐๐๐

๒,๘๐๐

๒๓
ที

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

รายละเอียดโครงการ
๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินสาราญ (บริเวณสายบ้าน
นายพยัพพ์ โพธิ์กลัด) ขนาดผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้าลึก หมู่ที่ ๘
บ้านชายงาม ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยทาการ
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล  ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ
PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้าลึก หมู่ที่ ๗
บ้านวังตาช่วย ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยทาการ
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล  ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ
PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้าลึก หมู่ที่ ๑๘
บ้านเนินสาราญ ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยทาการ
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล  ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ
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คงเหลือ

๓๖๒,๑๐๐

๓๕๒,๐๐๐

๑๐,๑๐๐

๓๐๙,๒๐๐

๘๙,๑๒๐.๓๘

๒๒๐,๐๗๙.๖๒

๓๑๐,๗๐๐

๘๙,๑๒๐.๓๘

๒๒๑,๕๗๙.๖๒

๓๐๙,๒๐๐

๒๙๗,๘๐๐

๑๑,๔๐๐

๒๔
ที

รายละเอียดโครงการ
PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑ถ๕.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
๓๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๘ บ้านชายงาม (บริเวณสายบ้าน
นางลูกชิ้น แถมพร – บ้านอาจารย์อนุ
บัวขาว) ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต. กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๗ บ้านแสงธรรม (บริเวณสายบ้าน
นางคง เวียงอินทร์) ขนาดผิวจราจรกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๙ บ้านสองหนอง (บริเวณสายบ้าน
นายเทียบ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้า คสล. สาเร็จรูป
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑ แถว

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๓๕๗,๑๐๐

๓๕๖,๐๐๐

๑,๑๐๐

๔๖๓,๓๐๐

๔๔๗,๐๐๐

๑๖,๓๐๐

๔๐๑,๓๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑,๓๐๐

๒๕
ที

รายละเอียดโครงการ
รวม ๘ ท่อน ข้อมูลโครงการ (ยาแนวพร้อม
เทคอนกรีตรองพื้น) รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินมะปราง (บริเวณสาย
บ้านนายเอี่ยม มิ่งเมือง – บริเวณหลังศาลา
เอนกประสงค์) ขนาดผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
รวมจานวน ๔๑ โครงการ

งบประมาณ

๔๙๙,๐๐๐

๑๐,๘๐๑,๒๐๐

เบิกจ่าย

๔๘๒,๐๐๐

คงเหลือ

๑๗,๐๐๐

๘,๘๒๓,๗๔๐.๗๖ ๑,๙๗๗,๔๕๙.๒๔

๒๖
๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จานวน ๒ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินสะสม)
ที
รายละเอียดโครงการ
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ตาบล
วังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร (บริเวณสายบ้านนายทองหล่อ
รอดศรี – บ้านนายประภาส ธูปขา)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐
ตารางเมตร (ช่วงที่ ๑ ยาว ๒๘๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ ยาว ๑๕๐ เมตร) รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่ บต.กาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินสาราญ (บริเวณสายบ้าน
นายสนั่น พรหมน้อย – บ้านนายมนู คชฤทธิ์)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๕.๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ
๘๐๑,๕๐๐

เบิกจ่าย
๔๙๑,๑๐๐

คงเหลือ
๓๑๐,๔๐๐

๗๐๑,๕๐๐

๖๙๘,๐๐๐

๓,๕๐๐

รวมจานวน ๒ โครงการ

๑,๕๐๓,๐๐๐

๑,๑๘๙,๑๐๐

๓๑๓,๙๐๐

๒๗
๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction จานวน ๑ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินสะสม)
ที
รายละเอียดโครงการ
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๙ บ้านโป่งดู่ ตาบลวังชะพลู อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร (บริเวณ
สายบ้านโป่งดู่ – ห้วยแก้วฯ – กลุ่มบ้านหนอง
ม่วง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมเสริมดินถมคันทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า
๑๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
รวมจานวน ๑ โครงการ

งบประมาณ
๒,๔๘๕,๔๐๐

เบิกจ่าย
๑,๕๘๖,๐๐๐

คงเหลือ
๘๙๙,๔๐๐

๒,๔๘๕,๔๐๐

๑,๕๘๖,๐๐๐

๘๙๙,๔๐๐

๒๘
๕. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction จานวน ๓ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ที
รายละเอียดโครงการ
๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้า พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันเนิน
ดินแดง ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้า พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๓ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๕
บ้านหนองนา ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รวมจานวน ๓ โครงการ

งบประมาณ
๒,๗๘๘,๐๐๐

เบิกจ่าย
๒,๒๗๑,๘๙๑

คงเหลือ
๕๑๖,๑๐๙

๒,๗๘๘,๐๐๐

๒,๑๖๕,๑๙๙

๖๒๒,๘๐๑

๒,๗๘๘,๐๐๐

๒,๒๑๖,๔๐๙

๕๗๑,๕๙๑

๘,๓๖๔,๐๐๐

๖,๖๕๓,๔๙๙

๑,๗๑๐,๕๐๑

๒๙
๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ จานวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๖๒,๕๐๐ บาท
- วิธีตกลงราคา งบประมาณ ๒,๕๖๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๕๓๖,๖๙๕.๗๕ บาท จานวน ๒๑ โครงการ
๑.๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินสะสม จานวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๗๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท
- วิธีตกลงราคา งบประมาณ ๑๐,๘๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๘๒๓,๗๔๐.๗๖ บาท
จานวน ๔๑ โครงการ
- วิธีสอบราคา งบประมาณ ๑,๕๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๘๙,๑๐๐.๐๐ บาท
จานวน ๒ โครงการ
- วิธี e-Auction งบประมาณ ๒,๔๘๕,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
จานวน ๑ โครงการ
๑.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๘,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- วิธี e-Auction งบประมาณ ๘,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๖๕๓,๔๙๙.๐๐ บาท
จานวน ๓ โครงการ
แผนภูมิรายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จานวนโครงการ
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เงินสะสม

เงินอุดหนุน

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

๓๐
๒. ผลการดาเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) ดาเนินการแล้วเสร็จ

จานวน ๖๔ โครงการ

เป็นเงิน ๒๔,๓๔๕,๙๐๐.๐๐ บาท

(๒) ไม่ได้ดาเนินการ

จานวน

๕ โครงการ

เป็นเงิน ๒,๐๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท

(๓) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

จานวน

๔ โครงการ

เป็นเงิน ๑,๓๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท

จานวนโครงการ
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0
ดาเนินการแล้วเสร็จ

๓๑
๓. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑ ร้อยละของจานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณ
(๑) วิธีตกลงราคา

=

จานวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนโครงการทั้งหมด

=

๒๑ x ๑๐๐
๒๑

=

๑๐๐%

๓.๒ ร้อยละของจานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินสะสม
(๑) วิธีตกลงราคา

=

จานวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนโครงการทั้งหมด

=

๔๑ x ๑๐๐
๔๔

(๒) วิธีสอบราคา

=

๙๓.๑๘%

=

จานวนครั้งที่สอบราคาทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนโครงการทั้งหมด

=

๒ x ๑๐๐
๔๔

(๓) วิธี e-Auction

=

๔.๕๕%

=

จานวนครั้งที่ e-Auction ทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนโครงการทั้งหมด

=

๑ x ๑๐๐
๔๔

=

๒.๒๗%

๓๒
๓.๓ ร้อยละของจานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(๑) วิธี e-Auction

=

จานวนครั้งที่ e-Auction ทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนโครงการทั้งหมด

=

๓ x ๑๐๐
๓

=

๑๐๐%
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e - Auction

๓๓
๓.๔ ร้อยละของจานวนงบประมาณ
(๑) วิธีตกลงราคา

=

จานวนงบประมาณที่ตกลงราคาทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนงบประมาณทั้งหมด

=

๑๓,๓๖๓,๗๐๐ x ๑๐๐
๒๕,๗๑๖,๑๐๐

(๒) วิธีสอบราคา

=

๕๑.๙๗%

=

จานวนงบประมาณที่สอบราคาทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนงบประมาณทั้งหมด

=

๑,๕๐๓,๐๐๐ x ๑๐๐
๒๕,๗๑๖,๑๐๐

(๓) วิธี e-Auction

=

๕.๘๔%

=

จานวนงบประมาณที่ประกวดราคาทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนงบประมาณทั้งหมด

=

๑๐,๘๔๙,๔๐๐ x ๑๐๐
๒๕,๗๑๖,๑๐๐

=

๔๒.๑๙%
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วิธีดาเนินการ

๓๔
๓.๕ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๑) วิธีตกลงราคา

=

จานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนงบประมาณทั้งหมด

=

๑๑,๓๖๐,๔๓๖.๕๑ x ๑๐๐
๑๓,๓๖๓,๗๐๐

(๒) วิธีสอบราคา

=

๘๕.๐๑%

=

จานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนงบประมาณทั้งหมด

=

๑,๑๘๙,๑๐๐ x ๑๐๐
๑,๕๐๓,๐๐๐

(๓) วิธี e-Auction

=

๗๙.๑๖%

=

จานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด x ๑๐๐
จานวนงบประมาณทั้งหมด

=

๘,๒๓๙,๔๙๙ x ๑๐๐
๑๐,๘๔๙,๔๐๐

=

๗๕.๙๔%

๓๕
๓.๖ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ
(๑) วิธีตกลงราคา

=

ผลต่างการเบิกจ่ายงบประมาณ x ๑๐๐
งบประมาณที่ได้รับจริง

=

๒,๐๐๓,๒๖๓.๔๙ x ๑๐๐
๑๓,๓๖๓,๗๐๐

(๒) วิธีสอบราคา

=

๑๔.๙๙%

=

ผลต่างการเบิกจ่ายงบประมาณ x ๑๐๐
งบประมาณที่ได้รับจริง

=

๓๑๓,๙๐๐ x ๑๐๐
๑,๕๐๓,๐๐๐

(๓) วิธี e - Auction

=

๒๐.๘๘%

=

ผลต่างการเบิกจ่ายงบประมาณ x ๑๐๐
งบประมาณที่ได้รับจริง

=

๒,๖๐๙,๙๐๑ x ๑๐๐
๑๐,๘๔๙,๔๐๐

=

๒๔.๐๖%

๓๖
๔. ปัญหาและอุปสรรค
๔.๑ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องกระทาเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดวามเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
๔.๒ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการใช้พัสดุเร่งด่วน กระชั้นชิด ทาให้การจัดหาพัสดุได้ไม่ทันต่อความต้องการ
ใช้พัสดุนั้นๆ
๔.๓ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุแต่ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ
จัดหาพัสดุจึงต้องมีการปรับแผนบ่อยครั้ง
๔.๔ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความรู้และความเข้าใจเท่าที่ควร
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ควรนาการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางกาหนดแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไปเพื่อให้ใกล้เคียง
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๕.๒ ควรให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุที่ได้กาหนดไว้
๕.๓ ควรให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมและศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ให้มีความรู้และความเข้าใจเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
๖. วิธีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิธีดาเนินการ
๖.๑ การวางแผนจัดหาพัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ หัวหน้าหน่วยงานจะทราบว่าปีงบประมาณนั้นๆ
หน่ ว ยงานของตนได้ ง บประมาณจั ด หาพั ส ดุ ป ระเภทใดบ้ า ง เป็ น จ านวนเท่ า ไร โดยต้ อ งตรวจสอบทั้ ง จาก
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เมื่อถึงช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามแผนจัดหาพัสดุก็ให้แต่ละหน่วยงาน
เจ้าของเงินรีบดาเนินการจัดหาพัสดุตามที่ได้รับการจัดสรร โดยทาบันทึกแจ้งให้งานพัสดุดาเนินการจัดหาให้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้พัสดุนั้นๆ ได้ทันกับระยะเวลาที่ต้องการ
๖.๒ ถ้ า หน่ ว ยงานเจ้ า ของเงิ น ประสงค์ จ ะให้ ง านพั ส ดุ จั ด หาพั ส ดุ ใ นช่ ว งวั น เวลาเดี ย วกั น กั บ หน่ ว ยงาน
เจ้าของเงินอื่นๆ หรือยังไม่มีเงิน หรือมีเงินแต่ไม่เพียงพอ หรือมีความจาเป็นเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาในการ
จัดหาพัสดุควรมีการปรับแผนการจัดหาพัสดุของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วย

๓๗
๖.๓ เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ กฎกระทรวง หนั ง สื อ สั่ ง การ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่ประกาศใช้ใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ผิดระเบียบในการปฏิบัติงาน
๖.๔ หน่วยงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดทารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด
สี แบบ จานวน เป็นต้น
๖.๕ จัดทามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้เสนองานขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่
๗. การนาแผนจัดหาพัสดุไปสู่การปฏิบัติ
การจัดทาแผนจัดหาพัส ดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนับเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการดาเนินงานหรือกลไกที่สาคัญทั้งหมดได้ สามารถบรรลุผลลัพธ์ตาม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ การน าแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่ การปฏิบัติจาเป็นต้องสร้าง
ความเข้ าใจให้ บุ คลากรทุ กระดั บ เพื่อ ให้ เกิ ดการยอมรับ และมี ส่ ว นร่ ว มพร้ อมที่จ ะน าแผนงานโครงการต่า งๆ
ไปดาเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสามารถประยุกต์การดาเนินงานให้เหมาะสม
กับแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดาเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทาง
ปฏิบัติของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าวัตถุประสงค์ตามแนวทางการทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชุมชี้แจง
ทาความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุเป้าประสงค์
เพื่อให้เกิดความรู้จักการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
๒. พัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในลักษณะบู รณาการให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
และส่งเสริ มให้มีการประสานการดาเนิ นงานหน่ว ยงานเจ้าของงบประมาณที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น เพื่อให้ เป็น
เครื่องมือในการประสานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลรวมทั้งกาหนดความสาเร็จของโครงการได้ สอดคล้อง
กับแนวทางการดาเนิน งานระยะเวลาในการประเมินโดยมุ่งเน้นการประเมินผล เพื่อการพัฒ นาและปรับปรุง
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยนาผลจากการคิดมาปรับปรุงการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๓๘
๘. การติดตามและการประเมินผล
การติดตามและการประเมินผลการจัดหาพัสดุเป็นกลไกที่สาคัญที่จะทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความก้าวหน้าความส าเร็ จพร้ อมความล้ มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่ การทบทวนปรับปรุงแนวทาง
การดาเนิ น งานเพื่อแก้ไขปั ญหาให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานการณ์ จะส่ งผลให้ การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

(ลงชื่อ)....................................................ผู้จัดทา
(นางสาวจุไรรัตน์ เศรษฐพงษ์)

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุดา ชาญเวชศาสตร์)

