ลำดับ
ที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสก
จำนวน งบประมาณงบประมาณ ส่วนต่างคิดเป็น
ประเภท/วิธีการจัดหา
แผนงาน/โครงการ
รายการ ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง (บาท) ร้อยละ
จัดซื้อ
จัดจ้าง
เฉพาะ
(บาท)(1) (บาท)(2) (1)-(2)
ตลาด ประกวดราคาเฉพาะ
ตลาด ประกวดราคา
เจาะจงอิเล็กทรอนิกอิส์เล็กทรอนิกส์เจาะจงอิเล็กทรอนิกอิส์เล็กทรอนิกส์

5 รายการ ### 207,590 ######
1 จ้างเหมาบริการ
6 รายการ ###
2 จ้างเหมาคนงานทั่วไป
### ### 5.86
0
3 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2 รายการ 84,000 84,000
0
1 รายการ 24,500 24,500
0
4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานราชพิ
0
5 ค่ารับรองในการประชุมสภาท้อ1งถรายการ 25,500 14,920 10,580###

/
/

6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันป1 รายการ 30,000
7 โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบป1 รายการ 20,000
รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม

29,500
500 1.67
11,830 8,170###

/
/

8 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ1 รายการ ###
### ### 1.64
ภัยพิบัติ
9 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 1 รายการ 10,000
9,747
253 2.53
1 รายการ ### 213,262 16,738 7.28
10 โครงการจัดอบรมทบทวนอาสาส
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
11 โครงการอบรมป้องกันและซ้อม1 รายการ 30,000 21,352 8,648###
อัคคีภัยในสำนักงาน
1 รายการ 60,000 60,000
0
12 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องก
0
พิษสุนัขบ้าในสัตว์

/

/
/
/

/
/
/
/

งดาว จังหวัดสกลนคร
ข้อเสนอ
แนะเพื่อ
ปรับปรุง

อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ

จำนวน งบประมาณงบประมาณ ส่วนต่างคิดเป็น
รายการ ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง (บาท) ร้อยละ
เฉพาะ
(บาท)(1)
(บาท)(2) (1)-(2)

ประเภท/วิธีการจัดหา
จัดซื้อ

ตลาด

จัดจ้าง

ประกวดราคเฉพาะ ตลาด

เจาะจง อิเล็กทรอนิกอิเล็กทรอนิกเจาะจง อิเล็กทรอนิก

1 รายการ ###
13 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียน
14 โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น1 รายการ 8,000
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค/คนปลอด
ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
15 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดก 1 รายการ 65,000
16 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารส1 รายการ 50,000
กอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย
อาหาร
1 รายการ 50,000
17 โครงการกำจัดขยะต้นทาง
18 โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอา 1 รายการ 18,000
19 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดนาง1 รายการ 27,000
ครัวเรือน
6 รายการ ###
20 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
6 รายการ ###
21 ค่าวัสดุสำนักงาน
3 รายการ ###
22 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
3 รายการ ###
23 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3 รายการ ###
24 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

149,000 1,000###
3,411 4,589

/

57

/

0
0

/
/

48,150 1,850###
18,000
0
0
26,980
20 0.1

/
/
/

### ### 35
286,632 ### 45
66,455 3,545 5.1
153,229 26,771 15
142,325 ### 43

/

65,000
50,000

0
0

/
/
/
/

ข้อเสนอ
จัดจ้าง

แนะเพื่อ
ประกวดราคาปรับปรุง
อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ

รายการ ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง (บาท) ร้อยละ ประเภท/วิธีการจัดหา
(บาท)(1)(บาท)(2)(1)-(2)
จัดซื้อ
เฉพาะ

จัดจ้าง

ตลาด ประกวดราคาเฉพาะ ตลาด

เจาะจงอิเล็คทรอนิกอิเล็กทรอนิเกจาะจงอิเล็คทอนิก

25
26
27
28

ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
29 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
30 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
31 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
32 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
33 ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
34 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
35 ค่าครุภัณฑ์โรงงาน
36 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
37 ซื้ออาหารเสริม(นม)

4
6
2
6
4
3
1
1
1
1
1
1
1

รายการ ###
รายการ ###
รายการ65,000
รายการ ###
รายการ71,000
รายการ ###
รายการ44,000
รายการ ###
รายการ24,000
รายการ ###
รายการ 4,300
รายการ ###
รายการ ###

38 โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออ1 รายการ
1 รายการ
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล
40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล
1 รายการ
22
1 รายการ
ง1
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบำรุ

###
###
20,599
###

###
###
###
###

31.27
24.63
68.31
27.39

/
/
/
/

65,350 5,650
### 1,850

7.98
2.06

/
/

19,790 ### 55.02
### 500 4.17
17,700 6,300 26.25
###
0
0
4,300
0
0
### 600 1.94

/
/
/
/
/
/

###
###
###

### ### 8.45
###
0
0
### 1,000 0.23
### 1,000 0.20

/
/

###

###

500 0.34

/
/
/

ข้อเสอ
แนะเพื่อ
ประกวดราคา
ปรับปรุง
อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ

ประเภท/วิธีการจัดหา
จำนวนงบประมาณ
งบประมาณส่วนต่างคิดเป็น
รายการ ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง (บาท) ร้อยละ
จัดซื้อ
จัดจ้าง
เฉพาะ ตลาด ประกวดราคาเฉพาะ ตลาด ประกวดราคา
(บาท)(1)(บาท)(2)(1)-(2)
เจาะจง
อิเล็กทรอนิก
อิส์
เล็กทรอนิกเจาะจง
ส์ อิเล็กทรอนิกอิส์เล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายบั1วทอง
รายการ34,000 33,800 200 0.59
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรบำรุ
1 รายการ
ง
###
### 200 0.47
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาพิท
1ักรายการ
ษ์ 1
###
### 3,000 0.62
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโคกกลาง
1 รายการ ###
### 1,000 0.21
รารายการ ###
46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนชินอุ1
### 500 0.18
47 โครงการก่อสร้าวฃงถนน คสล.ข้างบ้า1น รายการ ###
### 300 0.37
นายสุทธิชัย ชินมา

/
/
/
/

1 รายการ
ม ###
48 โครงการขยายผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล-ปทุ
###
1 รายการ
ฒนา
49 โครงการขยายผิวถนน คสล.ถนนเทศบาลพั
68,000 67,500
50 โครงการปรับปรุงดินลำรองเข้าสู่พื้นท1 รายการ48,000 48,000
ซอยรวมใจพัฒนา

500 0.42
500 0.74
0
0

/
/
/

โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ 1 รายการ23,000 23,000
0
0
โครงการลงหินลูกรังเลียบลำห้วยน้อย1 รายการ60,000 60,000
0
0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ1
่ รายการ ###
### 1,000 0.33
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ถนศิริสมบั
1 ตรายการ
ิ
55,000 55,000
0
0

/
/
/
/

42
43
44
45

51
52
53
54

/
/

ข้อเสนอ
แนะเพื่อ
ปรับปรุง

อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ

จำนวนงบประมาณ
งบประมาณส่วนต่าง คิดเป็น
รายการ ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง (บาท) ร้อยละ
เฉพาะ
(บาท)(1)(บาท)(2)(1)-(2)

ประเภท/วิธีการจัดหา
จัดซื้อ
จัดจ้าง
ตลาด ประกวดราคาเฉพาะ

ตลาด

เจาะจง
อิเล็กทรอนิกอิส์เล็กทรอนิกส์เจาะจงอิเล็กทรอนิกส์

55 โครงการปรับปรุงถนนรอบห้วยปุงลิ1 รายการ ###
56 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ1 รายการ ###
สาธารณะ ซอยเทศบาลบำรุง 2 หมู่ 1
บ้านส่องดาว
57 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะซอยเท 1 รายการ ###
2 หมู่ 1 บ้านส่องดาว

### 1,000 0.84
### ### 18

/
/

###

/

###

40

สรุป: ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 11,716,70
คงเหลืองบประมาณ 1,404,174.59บาทคิดเป็นร้อยละ 11.98 ของเงินงบประมาณ

จัดหา
จัดจ้าง

ข้อเสนอ
แนะเพื่อ
ประกวดราคาปรับปรุง

อิเล็กทรอนิกส์

บประมาณ 11,716,700บาท มีการใช้จริงจำนวน 10,312,525.41บาท

ท มีการใช้จริงจำนวน 10,312,525.41บาท

ื้ จ ัดจ้าง ประจำ
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจ ัดซอ
ปี งบประมาณ 2563
ื้ /จ ัดจ้าง
1. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามประเภทจ ัดซอ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด ังนี้
ื้ จ ัดจ้าง รายการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจ ัดซอ
วิเคราะห์ได้ด ังนี้
ื้ จำนวน 18 รายการ คิดเป็ นร ้อยละ = จำนวน
1.1 จัดซอ
ื้ x100
รายการจัดซอ
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
จำนวนรายการจัดซอ

= 18x100
57
ื้ คิดเป็ นร ้อยละ
สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดซอ
ื้ จัดจ ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
31.58 ของจำนวนรายการจัดซอ
2563 ทัง้ หมด
1.2 จัดจ ้าง จำนวน 39 รายการ คิดเป็ นร ้อยละ =
จำนวนรายการจัดจ ้าง x100
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
จำนวนรายการจัดซอ

=

39x100
57

สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดจ ้างคิดเป็ นร ้อยละ
ื้ จัดจ ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
68.42 ของจำนวนรายการจัดซอ
2563 ทัง้ หมด
้ื จ ัดจ้าง
2. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธก
ี ารจ ัดซอ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด ังนี้
2.1 วิธเี ฉพาะเจาะจง จำนวน 57 รายการ(เฉพาะเจาะจง
ื้ +เฉพาะเจาะจงจ ้าง)
ซอ
คิดเป็ นร ้อยละ = (เฉพาะเจาะจง
ื้ +เฉพาะเจาะจงจ ้าง)x100
ซอ
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
จำนวนรายการจัดซอ

=(18+39) x100
57
= 100
ื้ จัดจ ้างโดยวิธ ี
สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดซอ
ื้ จัดจ ้าง
เฉพาะเจาะจง คิดเป็ นร ้อยละ 100 ของจำนวนรายการจัดซอ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทัง้ หมด

2.2 วิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์ e-bidding) จำนวน
์ ้าง รายการ)
รายการ(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ
คิดเป็ นร ้อยละ = จำนวนรายการ
ประกวดราคาจ ้าง x100
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
จำนวนรายการจัดซอ

=
ื้ จัดจ ้างโดยวิธ ี
สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดซอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์ e-bidding) คิดเป็ นร ้อยละ
ื้ จัดจ ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของจำนวนรายการจัดซอ
ทัง้ หมด

ื้
3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทการจ ัดซอ
จ ัดจ้างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงิน
ื้ จ ัดจ้าง รวม 11,716,700.-บาท
งบประมาณในการจ ัดซอ
ื้ มีงบประมาณจำนวน 3,574,100.- บาท
3.1 จัดซอ
ื้ x100
การจัดซอ
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
งบประมาณจัดซอ

คิดเป็ นร ้อยละ = จำนวนเงินงบประมาณใน
จำนวนเงิน

= 3,574,100x100
11,716,700

ื้
สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณในการจัดซอ
ื้ จัดจ ้าง ประจำ
คิดเป็ นร ้อยละ 30.50 ของจำนวนเงินงบประมาณจัดซอ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทัง้ หมด
3.2 จัดจ ้าง มีงบประมาณจำนวน 8,142,600.- บาท
คิดเป็ นร ้อยละ = จำนวนเงินงบประมาณใน
การจัดจ ้าง x100
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
งบประมาณจัดซอ

จำนวนเงิน

= 8,142,600x100
11,716,700
สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณในการจัด
จ ้างคิดเป็ นร ้อยละ 69.50 ของ
ื้ จัดจ ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนเงินงบประมาณจัดซอ
ทัง้ หมด
ื้ จ ัดจ้าง
4. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธก
ี ารจ ัดซอ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงิน
้ื จ ัดจ้าง รวม 11,716,700.-บาท
งบประมาณในการจ ัดซอ

วิเคราะห์ได้ด ังนี้
4.1 วิธเี ฉพาะเจาะจง มีงบประมาณ จำนวน
11,716,700.-บาท
คิดเป็ นร ้อยละ = (จำนวนเงินงบประมาณเฉพาะเจาะจง
ื้ +เฉพาะเจาะจงจ ้าง x100
ซอ
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
จำนวนเงินงบประมาณจัดซอ

= (3,574,100+8,142,600)x100
11,716,700
= 100
ื้
สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณในการจัดซอ
จัดจ ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง คิด
ื้ จัดจ ้าง ประจำ
เป็ นร ้อยละ 100 ของจำนวนเงินงบประมาณจัดซอ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทัง้ หมด
4.2 วิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ มีงบประมาณ จำนวน
บาท
คิดเป็ นร ้อยละ = (จำนวนเงินงบประมาณประกวดราคา
จ ้าง x100
ื้ จัดจ ้างทัง้ หมด
ประมาณจัดซอ

จำนวนเงินงบ

=
ื้
สรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีงบประมาณในการจัดซอ
จัดจ ้างโดยวิธเี ประกวดราคา
ื้
อิเล็กทรอนิกส ์ คิดเป็ นร ้อยละ
ของจำนวนเงินงบประมาณจัดซอ
จัดจ ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทัง้ หมด

5. ร้อยละของงบประมาณทีเ่ ทศบาล สามารถน ับได้จากการ
้ื จ ัดจ้างในปี งบประมาณ พ.ศ.
ดำเนินการจ ัดซอ
2563 ของโครงการ/รายการทีม
่ วี งเงินเกิน 100,000.-บาท
คิดเป็ นร ้อยละ = จำนวนเงินงบประมาณจัดซอื้ จัดจ ้างทัง้ หมด

้ x100
-จำนวนเงินงบประมาณทีใ่ ชไป

ื้
จำนวนเงินงบประมาณจัดซอ

จัดจ ้างทัง้ หมด

= 11,716,70010,312,525.41x100

11,716,700

ื้ จัด
สรุป เทศบาลฯ สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซอ
จ ้าง ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 คิดเป็ นร ้อยละ 11.98

