
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

      ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) บัญญัติ
ให้อ านาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดย
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ เพ่ือความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ และส านักงาน ป.ป.ช.ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือ
วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 

    (ลงชื่อ)  
     (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2563 โดยแยกการรายงาน ดังนี้ 

  1. โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 
   1.1 โครงการจัดซื้อ  13 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง  31  โครงการ 
  2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 
   1.1 โครงการจัดซื้อ  0 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง  0  โครงการ 
  3. โครงการกันเงิน 2563 
   1.1 โครงการจัดซื้อ  0 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง  0  โครงการ 
   รวมทั้งสิ้น   44 โครงการ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 1. การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ แยกเป็นโครงการจัดซื้อจ านวน 
13 โครงการ เงินงบประมาณ 265,440 บาท และเป็นโครงการจัดจ้าง 31 โครงการ เงินงบประมาณ 
7,225,400 บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,490,840 บาท 
 2. งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 7,516,690 บาท  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น 
7,490,840 บาท ส่วนต่างประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 25,850 บาท 
 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. ปัญหาในเรื่องของการด าเนินงานที่ท าให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน  ส่งผลให้อาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย 
 2. การสืบราคากลางใช้เวลานาน เพราะบางโครงการต้องสืบราคาจากหลายๆแหล่งข้อมูล 
 3. ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งท าให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติของ
พนักงาน 
 
แนวทางแก้ไข 
 1. ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อราชการ
ให้มากที่สุด 
 2. ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ต้องก าชับก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 



ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง จัดซ้ือ

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนิคลุกสายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ต าบลคลองเกตุ 483,000.00 482,500.00 √

2
ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต บริเวณถนนสุรนารายณ์ - บา้นหนอง
บวั หมู่ที่ 4

226,000.00 225,500.00 √

3
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (บริเวณปากทางหมู่ที่ 3 ไปถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ต าบล
คลองเกตุ)

131,000.00 130,500.00 √

4 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (บริเวณไร่นายเรียน ถึงไร่นายเหนียม หมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ) 301,000.00 300,500.00 √

5
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนานายบาย ถึงนานายเรียน หมู่ที่ 10

159,000.00 158,500.00 √

6
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนานายเฮง ถึงฝายชลประทาน หมู่ที่ 7

165,000.00 164,500.00 √

7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากฝายหว้ยหนิ - บา้นนายจันทร์  เหมือนวงค์ หมู่ที่ 8 91,000.00 90,500.00 √

8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกษตร จากถนน รพช. ถึงไร่นายวชิัย ใจดี หมู่ที8่ 52,000.00 51,700.00 √

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายโบ ้หลักสอน หมุ่ที่ 10 80,000.00 79,500.00 √

จัดจ้าง หมายเหตุ

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

ส่วนสต่าง



10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวดัเขานมนาง ถึงบา้นนางอรุณ หมู่ที่ 10 16,000.00 15,700.00 √

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงฟาร์มของนายเสนอ ถึง เขายายคง หมู่ที่ 10 56,000.00 55,700.00 √

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนานายโกมิน เหง้าทอง ถึงนา นางประมวล หมู่ที่ 1 143,000.00 142,500.00 √

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบา้นนางน้อย หมู่ 1 ถึงฝายโคกกฐิน หมู่ที่ 1 139,000.00 138,500.00 √

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณบา้นนางสีดา ถึงคลองล าหว้ยยาง หมู่ที่ 1 21,000.00 20,800.00 √

15
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาแผงม้าถึงโคกขี้เบา้ บริเวณสามแยกไร่นายนิล สอนสติ 
ถึงไร่นายสุพจน์ หมอนไหม หมู่ที่ 5 ต.คลองเกตุ

186,000.00 185,500.00 √

16
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาแผงม้าถึงโคกขี้เบา้ บริเวณสามแยกไร่นายพล สีไชยา ถึง
ไร่นายบญุนาค ไร้ทกุข์ หมู่ที่ 5 ต.คลองเกตุ

186,000.00 185,500.00 √

17
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บริเวณจากถนน รพช. ถึงไร่ นายวชิัย ใจดี หมู่ที่ 8 ต.คลอง
เกตุ

133,000.00 132,500.00 √

18
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บริเวณบา้นหวัดง ถึงเขาแผงม้า หมู่ที่ 5

483,000.00 482,500.00 √

19
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บริเวณสาย หมู่ที่ 9 ต.คลองเกตุ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.โคก
ส าโรง (สายหลัง รร.โคกส าโรงวทิยา)

200,000.00 195,500.00 √4,500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

200.00

500.00

500.00

300.00

300.00



20
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บริเวณสายเขาน้อย ถึงเขาแผงม้า หมู่ที่ 5 

483,000.00 482,500.00 √

21
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บริเวณสายดงมัน ถึงบา้นนางประเสริฐ หไูว หมู่ที่ 8 ต.คลอง
เกตุ

178,000.00 177,500.00 √

22
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก สายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 10 (บริเวณคลองม่วงถึงเขานมนาง)

254,000.00 253,500.00 √

23
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกสาย เขาธงถึงปา่ยูคา บริเวณตีนเขาธงถึงไร่นางสนุ่น หมู่ที่ 5 
ต.คลองเกตุ

445,000.00 444,500.00 √

24
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายเกษตรคันฝายโคกกฐิน บริเวณนาดาบมิตร ถึงนานาย
สมพงษ ์(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 3 ต.คลองเกตุ

445,000.00 444,500.00 √

25
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายเกษตรคันฝายโคกกฐิน บริเวณนานายไพร ถึงนายวชิัย 
บวัแดง (ฝ่ังขวา) หมู่ที่ 3 ต.คลองเกตุ

311,000.00 310,500.00 √

26
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายเกษตรบริเวณสายเกษตรจากไร่นางอุไร สวสัดี ถึงวดัโคก
สะอาด หมู่ที่ 7 ต.คลองเกตุ

445,000.00 444,500.00 √

27
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายถนนทหารช่าง บริเวณบา้นหวัดง ถึงฝายหว้ยยาง หมู่ที่ 5

254,000.00 253,500.00 √

28
ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โดยการวางทอ่ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60
 ซม. ลอดถนนจ านวน 3 จุด หมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ

30,000.00 29,500.00 √

29
ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้างในต าบลคลองเกตุ (บริเวณข้างวดัหว้ยลวก ถึงเขารัง
หมู่ 6)

182,000.00 181,500.00 √
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500.00

500.00

500.00

500.00
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500.00

500.00

500.00



30
ปรับปรุงซ่อมแซมหนิคลุกสายคันคลองบา้นใหม่เขาดิน ถึงฝายเขาดิน หมู่ที่ 8

483,000.00 482,500.00 √

31
ปรับปรุงซ่อมแซมหนิคลุกสายคันคลองฝายบา้นเขานมนาง บริเวณบา้นนางน้อย ถึงบา้นนาย
ไพ(บา้นเก่า) หมู่ที่ 10 483,000.00 482,500.00 √

7,244,000.00 7,225,400.00รวม 18,600.00

500.00

500.00



ล าดับ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง จัดซ้ือ

1 เก้าอี้ส านักงาน ผนักพิงสูง ขาเหล็ก 2 ตัว 11,000.00 7,250.00 √

2
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 
(รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562)

42,000.00 42,000.00 √

3 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000.00 11,000.00 √

4 จัดซ้ือแอร์แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 21,000.00 21,000.00 √

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00 21,800.00 √

6 เคร่ืองกรองน้ าด่ืม  4 ขั้นตอน Filtex รุ่น FT 216 3,390.00 3,390.00 √

7 จัดซ้ือชั้นวางของ (9 ช่อง) จ านวน 4 ชุดๆ ละ 2,050 บาท 8,200.00 8,200.00 √

8 จัดซ้ือล าโพงพร้อมไมล์ ขนาด 1,200 วัตต์ 3,800.00 3,800.00 √

9 จัดซ้ือผ้าม่านติดประตูและหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเกตุ 25,000.00 23,000.00 √

จัดจ้าง หมายเหตุ

หมวดครุภัณฑ์

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

ส่วนสต่าง

3,750.00

0.00

0.00



10 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 ตู้ 11,000.00 11,000.00 √

11 จัดซ้ือปัม๊น้ าแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง 17,800.00 17,400.00 √

12 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42,500.00 41,800.00 √

13 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษ A 3 54,000.00 53,800.00 √

272,690.00 265,440.00
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700.00

400.00

7,250.00

0.00

รวม


