
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลกงรถ 
เรื่อง รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 

……………………….... 
 

  เทศบาต าบลกงรถ ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   27  กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
      (นางวงเดือน  ศิริวงศ์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลกงรถ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนคราชสีมา 

 
 เทศบาลต าบลกงรถ ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 2564 แยกได้ดังนี้ 

1. โครงการตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปี งบประมาณ 2564 
    1.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน   0 โครงการ 
    1.2 โครงการจัดจ้าง  จ านวน   16 โครงการ 

 2.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  2.1 โครงการจัดซื้อ  จ านวน    0 โครงการ 

  2.2 โครงการจัดจ้าง  จ านวน   3 โครงการ 

  รวมทั้งสิ้น       จ านวน    19  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใช้จริง(บาท) 

ส่วนต่าง(บาท) คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทการจัดหา หมายเหตุ 

จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสาย
จากสานนายเขียว หมู่ 4 ถึง ตะกรุด 

148,600 148,500 100 0.07    

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากศาลตา ปู่ ถึง บ้านนางพัด หมู่ 6  

258,100 
 

258,000 100 0.03    

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากทางเข้าบ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ถึง ประปา
บ้านกงรถ หมู่ 1 

218,300 217,000 1,300 0.59    

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนางเกียว หมู่ 8 ถึงบ้านนางค าปอง 
หมู่ 8 บ้านหนองซ า 

129,700 128,000 1,700 1.31    

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนายมะลิ หมู่ 5 ถึงคลองส่งน้ า
คอนกรีต 

120,600 120,000 600 0.49    

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนายเสกสรร หมู่ 3 ถึง บ้านนางมณี
รัตน์ 

176,300 176,000 300 0.17    

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากสามแยกบ้านนายชูชีพ ถึง นานางล าพวน 
หมู่ 9 

159,700 158,000 1,700 1.06    

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จาบ้านกงรถ (กงรถ) ถึงบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 

472,200 470,000 2,200 0.46    



9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากศาลาประชาคม หมู่ 2 ถึง บ้านหนองนา 

148,900 147,000 1,900 1.27    

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนายแจ่ม แก้วโพธิ์ ถึงบ้านนายโฮ้ 
สนองเดช บ้านหนองซ า หมู่ 8 

92,300 91,000 1,300 1.40    

11 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนางไข่ ถึง บ้านนายชูชีพ บ้านหัว
ท านบพัฒนา หมู่ 9 

98,500 97,000 1,500 1.52    

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (พลังงาน
แสงอาทิตย์)บ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ต าบลกงรถ 

250,000 248,000 2,000 0.80    

13 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสาย
จากนานางทองเกี้ยว ถึง ล าห้วยตะเคียน 

118,800 118,500 300 0.25    

14 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสาย
จากนานายรัตน์ คนคง หมู่ที่ 1 ถึง นานายเส
ริง จินดาพันธ์ 

133,700 133,500 200 0.14    

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสาย
จากบ้านกงรถน้อย ถึง หนองนา (ทางไปบ้าน
หนองนา ต.งิ้ว) 

133,700 133,500 200 0.14    

16 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสาย
จากหน้าวัดหัวท านบ ถึง ล าห้วยตะเคียนบ้าน
หัวท านบ หมู่ที่ 2 

118,800 118,500 300 0.25    

 

 



โครงการเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านกงรถ (วัดบ้านกงรถ) ถึงบ้านซ่าเลือด 
(ถนนลาดยาง) หมู่ 3  

4,259,100 2,967,000 1,292,100 30.33    

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
จากศาลาประชาคม หมู่ 2 ถึงบ้านหนองนา 

510,500 383,000 127,500 24.97    

3 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากบ้านนาย
เสถียร หมู่ 3 ถึงนานายทั่ว (ทางข้ึนสะพาน) 

265,000 264,000 1,000 0.37    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน     17   ครั้งรวมเงินงบประมาณ 3,043,200 บาท 

 รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 3,026,500 บาท คิดเป็นร้อยละ  89.45  ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการ
ทั้งหมด 

 รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ านวน  2  ครั้ง รวมเป็นเงิน 

4,769,600 บาท รวมเงินจัดซื้อจัดจ้าง 3,350,000บาท คิดเป็น  66.66  ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

 -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก จ านวน  0  ครั้ง 0   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 -ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

 -ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 18.38 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

 -ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่
จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 

 -การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลาย
แหล่งข้อมูลแลที่มา 

 ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน 

 

 

 

 


