
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 

 เทศบาลต าบลกุดสิม ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 2563 แยกได้ดังนี้ 
 1. โครงการตามเทศบัญญัติ 2563 
  1.1 โครงการซื้อ  จ านวน  0 โครงการ 
  1.2 โครงการจัดจ้าง จ านวน  19 โครงการ 
 2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 
  2.1 โครงการซื้อ  จ านวน  0 โครงการ 
  2.2 โครงการจัดจ้าง จ านวน  16 โครงการ 
 3. โครงการกันเงิน 2562 
  3.1 โครงการซื้อ  จ านวน  0 โครงการ 
  3.2 โครงการจัดจ้าง จ านวน  12 โครงการ 
 4. โครงการเงินอุดหนุน 
  4.1 โครงการซื้อ  จ านวน  0 โครงการ 
  4.2 โครงการจัดจ้าง จ านวน  9 โครงการ 
   รวมทั้งสิ้น   56 โครงการ 
สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 46 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 82.14 
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
17.86การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จ านวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
-  
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วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     

(e-idding)  

วิธีคดัเลือก ยอดรวม 



-2- 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินงานได้ 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลาย
แหล่งข้อมูล 

แนวทางการแก้ไข 
- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียด รอบคอบ และรัดกุม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ

ให้มากที่สุด 



ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 
(บาท) 

ส่วนต่าง 
(บาท) 

ประเภทการจัดหา 

จัดซื้อ จัดจ้าง 
1 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

(รัชกาลที่ 9) ใต้อ่างเก็บน้ าห้วยสายนาเวียง ม.16 
500,000 500,000 0  √  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
 ม.2 

203,000 202,000 1,000  √  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  
ม.14 

175,000 158,000 17,000  √  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้าน
ทุ่งกระเดา ม.5 

465,000 462,000 3,000  √  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดอินทรนิมิต ม.14 625,000 498,000 127,000  √  
6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย

ประชาร่วมใจ ม.2, ม.3, ม.9 
474,000 460,000 14,000  √  

7 โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้อ่างเก็บน้ าห้วย
สายนาเวียง ม.16 

500,000 500,000 0  √  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน
กุดปลาค้าวทิศตะวันออก ม.2 

132,000 131,000 1,000  √  

9 โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้อ่างเก็บน้ าห้วย
สายนาเวียง ม.16 

500,000 499,000 1,000  √  

10 โครงการยกสันดินพร้อมเสริมผิวจราจรลูกรัง ม.4 61,000 60,000 1,000  √  
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายในวัดบูรพาคุ้มใหม่ ม.8 
326,000 324,000 2,000  √  

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
และบ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.14 

1,300,000 997,000 303,000  √  

13 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ประชาร่วมใจ ม.2 ม.3 ม.9 

840,000 650,000 190,000  √  

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
คสล. และบ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.8 

470,000 454,000 16,000  √  



15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
คสล. และบ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายลง
ชลประทาน ม.8 

461,000 408,000 53,000  √  

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
คสล. ม.2 

334,000 294,000 40,000  √  

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
คสล. และบ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.8 

330,000 327,000 3,000  √  

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลกุดสิม ม.6 

380,000 310,000 70,000  √  

19 โครงการก่อสร้างศาลปู่ตา ม.3 100,000 99,000 1,000  √  
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 839,000 550,000 289,000  √  
21 โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณใต้อ่างเก็บน้ า

ห้วยสายนาเวียงพร้อมฐานรอบป้าย ม.16 
500,000 486,000 14,000  √  

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดปลาค้าว
ไปโรงฆ่าสัตว์ ม.6 

300,000 233,000 67,000  √  

23 โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยน้อย ม.2  
ม.3 

100,000 76,000 24,000  √  

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ม.7 151,600 151,000 0  √  
25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง ม.2 164,000 164,000 0  √  
26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายเตาไห  

ม.2 
150,200 150,000 0  √  

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
คสล. และบ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
หลังร้านรวมชัย ม.6 

265,000 215,000 50,000  √  

28 โครงการก่อสร่างปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรังสายนา
ก านัน ม.7 

111,200 111,000 200  √  

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 1,693,800 1,300,000 393,800  √  
30 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อม

ฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายปู่ตา ม.3 

100,000 87,000 13,000  √  



31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตา ม.3 160,000 124,000 36,000  √  
32 โครงการก่อสร้างคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

กุดสิม บริเวณอาคาร4-5 ม.14 
400,000 398,000 2000  √  

33 โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและพัสดุอุปกรณ์ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม ม.14 

200,000 200,000 0  √  

34 โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายภูผาด่าง ม.4 469,800 468,000 1,800  √  
35 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายนาหนึ่งฤทัย ม.4 252,700 251,000 1,700  √  
36 โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนกุดปลา

ค้าว (ทิศตะวันออก) ม.2 
340,000 254,000 86,000  √  

37 โครงการก่อสร้างก าแพงก้ันดิน บริเวณห้วยน้อย ม.1 1,808,000 1,508,000 300,000  √  
38 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระ

เกียรติฯ ม.16 
150,000 146,000 4,000  √  

39 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรง ม.8 

484,000 477,000 7,000  √  

40 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. และ
บ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลังวัดบูรา
คุ้มใหม่ (ด้านทิศตะวันออก) ม.8 

250,000 248,000 2,000  √  

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.2 

150,000 113,000 37,000  √  

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตา ม.3 120,000 105,000 15,000  √  
43 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ม.18 645,000 557,900 87,100  √  
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอินทร

นิมิต ม.14 
190,000 186,000 4,000  √  

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้าน
ทุ่งนากระเดา ม.5 

210,000 206,000 4,000  √  

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน 
ม.8 

270,000 256,000 14,000  √  

47 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สาย
บ้านกุดปลาค้าว บ้านทุ่งกระเดา ม.2 ม.5 ม.7 

1,278,000 1,183,000 95,000  √  



 
 
 

48 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ออกวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ม.3 

1,000,000 932,000 68,000  √  

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างกระต่าย 
ม.5 

497,000 484,000 13,000  √  

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 500,000 497,000 3,000  √  
51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน

กุดปลาค้าวไปคุ้มกาญจนา ม.6 
200,000 194,000 6,000  √  

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันแดง 
ม.2 

282,000 273,000 9,000  √  

53 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุด
ปลาค้าวไปโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุดสิม ม.1 

125,000 116,000 9,000  √  

54 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายทางออกกุดตาแก่น ม.17 

975,000 865,000 110,000  √  

55 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

670,000 615,000 55,000  √  

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ ายัง ม.4 138,000 134,000 4,000  √  



 
 


