
จำ�นวนงบประม�ณงบประม�ณ ส่วนต่�งคิดเป็น
ลำ�ดับ ร�ยก�ร ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง ร้อยละ                                   จัดซ้ือ                            จัดจ้�ง

ที่    (1)-(2) เฉพ�ะ ตล�ด ประกวดร�ค�เฉพ�ะ     ตล�ด ประกวดร�ค�
เจ�ะจงอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เจ�ะจงอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์

1 จ้�งเหม�บริก�ร ### 207,590 ###### /

2 จ้�งเหม�คนง�นทั่วไป ### ### ### 5.86 /

3 จ้�งเหม�เช่�เครื่องถ่�ยเอกส�ร 84,000 84,000 0 0 /

4 ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รจัดง�นร�ชพิ 24,500 24,500 0 0 /

5 ค่�รับรองในก�รประชุมสภ�ท้องถ 25,500 14,92010,580### /  

6 ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รจัดง�นวันป 30,000 29,500 500 1.67 /

7 โครงก�รจัดทำ�เทศบัญญัติงบป 20,000 11,830 8,170### /

ร�ยจ่�ยประจำ�ปีและงบประม�ณร�ยจ�่ย
เพ่ิมเติม

8 โครงก�รฝึกอบรมชุดปฏิบัติก�ร ### ### ### 1.64 /

ภัยพิบัติ
9 โครงก�รลดอุบัติเหตุท�งถนน 10,000 9,747 253 2.53 /

10 โครงก�รจัดอบรมทบทวนอ�ส�ส ### 213,26216,738 7.28 /

ป้องกันภัยฝ่�ยพลเรือน
11 โครงก�รอบรมป้องกันและซ้อม 30,000 21,352 8,648### /

อัคคีภัยในสำ�นักง�น
12 โครงก�รรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องก 60,000 60,000 0 0 /

พิษสุนัขบ้�ในสัตว์      

                            ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2563 เทศบ�ลตำ�บลส่องด�ว อำ�เภอส่องด�ว จังหวัดสกลนคร
ประเภท/วิธีก�รจัดห�

แผนง�น/โครงก�ร (บ�ท)
 (บ�ท)(1)   (บ�ท)(2)

5 ร�ยก�ร
6 ร�ยก�ร
2 ร�ยก�ร
 1 ร�ยก�ร
 1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร

 1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร
 1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร



ข้อเสนอ
แนะเพ่ือ
ปรับปรุง

อิเล็กทรอนิกส์

เทศบ�ลตำ�บลส่องด�ว อำ�เภอส่องด�ว จังหวัดสกลนคร



จำ�นวน งบประม�ณงบประม�ณ ส่วนต่�งคิดเป็น
ลำ�ดับ ร�ยก�ร ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้�ง

ที่ (1)-(2) เฉพ�ะ ตล�ด ประกวดร�คเฉพ�ะ ตล�ด
เจ�ะจง อิเล็กทรอนิกอิเล็กทรอนิกเจ�ะจง อิเล็กทรอนิก

13 ### 149,000 1,000### /
อ�ค�รเรียนและอ�ค�รประกอบก�รเรียน

14 โครงก�รสำ�รวจข้อมูลสัตว์และขึ้น 8,000 3,411 4,589 57 /

ภัย จ�กโรคพิษสุนัขบ้�
15 โครงก�รหมู่บ้�นต้นแบบก�รจัดก 65,000 65,000 0 0 /
16 โครงก�รอบรมสุข�ภิบ�ลอ�ห�รส 50,000 50,000 0 0     /

กอบก�รร้�นอ�ห�รและแผงลอยจำ�หน่�ย
อ�ห�ร

17 โครงก�รกำ�จัดขยะต้นท�ง 50,000 48,150 1,850### /
18 โครงก�รตรวจส�รปนเปื้อนในอ� 18,000 18,000 0 0 /
19 โครงก�รส่งเสริมก�รเพ�ะเห็ดน�ง 27,000 26,980 20 0.1 /

ครัวเรือน
20 ค่�บำ�รุงรักษ�และซ่อมแซม ### ### ### 35 /
21 ค่�วัสดุสำ�นักง�น ### 286,632 ### 45 /
22 ค่�วัสดุเครื่องแต่งก�ย ###  66,455 3,545 5.1 /
23 ค่�วัสดุไฟฟ้�และวิทยุ ### 153,229 26,771 15 /
24 ค่�วัสดุง�นบ้�นง�นครัว ### 142,325 ### 43 /

                           ประเภท/วิธีก�รจัดห�
แผนง�น/โครงก�ร (บ�ท)

  (บ�ท)(1)(บ�ท)(2)

ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รปรับปรุง/ซ่อมแซม1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร
สัตว์ต�มโครงก�รสัตว์ปลอดโรค/คนปลอด

1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร

6 ร�ยก�ร
6 ร�ยก�ร
3 ร�ยก�ร
3 ร�ยก�ร
3 ร�ยก�ร





ข้อเสนอ
จัดจ้�ง แนะเพ่ือ

ประกวดร�ค�ปรับปรุง
อิเล็กทรอนิกส์

 

 



ลำ�ดับ ร�ยก�ร ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง ร้อยละ
ที่ (1)-(2) จัดซื้อ จัดจ้�ง

เฉพ�ะ ตล�ด ประกวดร�ค�เฉพ�ะ ตล�ด
 เจ�ะจงอิเล็คทรอนิกอิเล็กทรอนิกเจ�ะจงอิเล็คทอนิก

25 ค่�วัสดุก่อสร้�ง ### ### ### 31.27 /
26 ค่�วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ### ### ### 24.63 /

27 ค่�วัสดุก�รเกษตร 65,000 20,599 ### 68.31 /
28 ค่�วัสดุคอมพิวเตอร์ ### ### ### 27.39 /

29 ค่�ครุภัณฑ์สำ�นักง�น 71,000 65,350 5,650 7.98 /
30 ค่�ครุภัณฑ์ง�นบ้�นง�นครัว ### ### 1,850 2.06 /

31 ค่�ครุภัณฑ์โฆษณ�และเผยแพร่ 44,000 19,790 ### 55.02 /
32 ค่�ครุภัณฑ์ไฟฟ้�และวิทยุ ### ### 500 4.17 /

33 ค่�ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 24,000 17,700 6,300 26.25 /
34 ค่�ครุภัณฑ์ย�นพ�หนะและขนส่ง ### ### 0 0 /

35 ค่�ครุภัณฑ์โรงง�น 4,300 4,300 0 0 /
36 ค่�ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ### ### 600 1.94 /

37 ### ### ### 8.45 /

38 โครงก�รควบคุมและป้องกันไข้เลือดออ ### ### 0 0 /
39 ### ### 1,000 0.23 /
40 ### ### 1,000 0.20 /

41 ### ### 500 0.34 /

แผนง�น/โครงก�ร (บ�ท) ประเภท/วิธีก�รจัดห�
(บ�ท)(1)(บ�ท)(2)

4 ร�ยก�ร
6 ร�ยก�ร
2 ร�ยก�ร
6 ร�ยก�ร
4 ร�ยก�ร
3 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร

ซ้ืออ�ห�รเสริม(นม) 1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร

โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ซอยเทศบ�ล 1 ร�ยก�ร
โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ซอยเทศบ�ล 22 1 ร�ยก�ร
โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ซอยเทศบ�ลบำ�รุง 1 1 ร�ยก�ร





ข้อเสอ
แนะเพ่ือ

ประกวดร�ค�ปรับปรุง
อิเล็กทรอนิกส์

 



จำ�นวนงบประม�ณงบประม�ณส่วนต่�งคิดเป็น
ลำ�ดับ ร�ยก�ร ที่ได้รับ ที่ใช้ได้จริง ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้�ง

ที่ (1)-(2) เฉพ�ะ ตล�ด ประกวดร�ค�เฉพ�ะ ตล�ด ประกวดร�ค�
เจ�ะจงอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เจ�ะจงอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์

42 34,000 33,800 200 0.59 /
43 ### ### 200 0.47 /

44 ### ### 3,000 0.62 /
45 ### ### 1,000 0.21 /

46 ### ### 500 0.18 /
47 ### ### 300 0.37 /

น�ยสุทธิชัย ชินม�   

48 ### ### 500 0.42 /

49 68,000 67,500 500 0.74 /       

50 โครงก�รปรับปรุงดินลำ�รองเข้�สู่พ้ืนท 48,000 48,000 0 0 /

ซอยรวมใจพัฒน�
51 โครงก�รลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ 23,000 23,000 0 0 /

52 โครงก�รลงหินลูกรังเลียบลำ�ห้วยน้อย 60,000 60,000 0 0 /

53 ค่�บำ�รุงรักษ�หรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิ ### ### 1,000 0.33 /

54 55,000 55,000 0 0 /

ประเภท/วิธีก�รจัดห�
แผนง�น/โครงก�ร (บ�ท)

(บ�ท)(1)(บ�ท)(2)

โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ซอยน�ยบัวทอง1 ร�ยก�ร
โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ซอยเพชรบำ�รุง 1 ร�ยก�ร
โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ซอยส�พิทักษ์ 11 ร�ยก�ร
โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ถนนโคกกล�ง 1 ร�ยก�ร
โครงก�รก่อสร้�งถนน คสล.ถนนชินอุร�1 ร�ยก�ร
โครงก�รก่อสร้�วฃงถนน คสล.ข้�งบ้�น1 ร�ยก�ร

โครงก�รขย�ยผิวถนน คสล.ถนนเทศบ�ล-ปทุม1 ร�ยก�ร
โครงก�รขย�ยผิวถนน คสล.ถนนเทศบ�ลพัฒน�1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร

1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร

โครงก�รซ่อมแซมถนน คสล.ถนศิริสมบัติ1 ร�ยก�ร



ข้อเสนอ
แนะเพ่ือ
ปรับปรุง

อิเล็กทรอนิกส์



จำ�นวนงบประม�ณงบประม�ณส่วนต่�ง คิดเป็น
ลำ�ดับ ร�ยก�ร ที่ได้รับที่ใช้ได้จริง ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้�ง

ที่ (1)-(2) เฉพ�ะ ตล�ด ประกวดร�ค�เฉพ�ะ ตล�ด
เจ�ะจงอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เจ�ะจงอิเล็กทรอนิกส์

55 โครงก�รปรับปรุงถนนรอบห้วยปุงลิ ### ###  1,000 0.84 /
56 โครงก�รขย�ยเขตไฟฟ้�แรงตำ่�และ ### ### ### 18 /

บ้�นส่องด�ว
57 โครงก�รติดตั้งไฟส�ธ�รณะซอยเท ### ### ### 40 /

ประเภท/วิธีก�รจัดห�
แผนง�น/โครงก�ร (บ�ท)

(บ�ท)(1)(บ�ท)(2)

1 ร�ยก�ร
1 ร�ยก�ร

ส�ธ�รณะ ซอยเทศบ�ลบำ�รุง 2 หมู่ 1 

1 ร�ยก�ร
2 หมู่ 1 บ้�นส่องด�ว

สรุป: ปีงบประม�ณ พ.ศ.2563 มีก�รดำ�เนินก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง โดยวิธีเฉพ�ะเจ�ะจง รวมทั้งส้ิน  57 โครงก�ร เป็นเงินงบประม�ณ  11,716,700บ�ท มีก�รใช้จริงจำ�นวน  10,312,525.41บ�ท 
 คงเหลืองบประม�ณ 1,404,174.59บ�ทคิดเป็นร้อยละ 11.98 ของเงินงบประม�ณ



ข้อเสนอ
จัดจ้�ง แนะเพ่ือ

ประกวดร�ค�ปรับปรุง
อิเล็กทรอนิกส์

วิธีก�รจัดห�

โครงก�ร เป็นเงินงบประม�ณ  11,716,700บ�ท มีก�รใช้จริงจำ�นวน  10,312,525.41บ�ท 



บ�ท มีก�รใช้จริงจำ�นวน  10,312,525.41บ�ท 



การวเิคราะหผ์ลการดำาเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง  ประจำา
ปีงบประมาณ 2563

1. รอ้ยละของจำานวนโครงการจำาแนกตามประเภทจดัซือ้/จดัจา้ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดงันี้
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มกีารจดัซือ้จดัจา้ง  รายการ  
วเิคราะหไ์ดด้งันี้

1.1 จัดซือ้  จำ
นวน  18 ร
ยก
ร  คดิเป็นรอ้ยละ =   จำ
นวน
ร
ยก
รจัดซือ้   x100                      
จำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด

                       = 18x100
        57

สรปุ ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  มกี
รจัดซือ้คดิเป็นรอ้ยละ 
31.58  ของจำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้ง  ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 
2563  ทัง้หมด

1.2 จัดจ
้ง  จำ
นวน   39 ร
ยก
ร  คดิเป็นรอ้ยละ =    
จำ
นวนร
ยก
รจัดจ
้ง   x100              
จำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด

                                                                                = 
39x100

             57

สรปุ  ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  มกี
รจัดจ
้งคดิเป็นรอ้ยละ
68.42  ของจำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้ง  ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 
2563  ทัง้หมด

2. รอ้ยละของจำานวนโครงการจำาแนกตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงันี้

2.1 วธิเีฉพ
ะเจ
ะจง  จำ
นวน  57 ร
ยก
ร(เฉพ
ะเจ
ะจง
ซือ้+เฉพ
ะเจ
ะจงจ
้ง)

            คดิเป็นรอ้ยละ =  (  เฉพ
ะเจ
ะจง  
ซือ้  +  เฉพ
ะเจ
ะจงจ
้ง  )x100              
จำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด



 =(18+39) x100
          57

= 100

สรปุ ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  มกี
รจัดซือ้จัดจ
้งโดยวธิี
เฉพ
ะเจ
ะจง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้ง
ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  ทัง้หมด

2.2 วธิปีระกวดร
ค
อเิล็กทรอนกิส(์e-bidding)  จำ
นวน   
ร
ยก
ร(ประกวดร
ค
อเิล็กทรอนกิสจ์
้ง    ร
ยก
ร)

            คดิเป็นรอ้ยละ =  จำ
นวนร
ยก
ร
ประกวดร
ค
จ
้ง      x100                      
จำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด

 =

สรปุ ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2562  มกี
รจัดซือ้จัดจ
้งโดยวธิี
ประกวดร
ค
อเิล็กทรอนกิส(์e-bidding)  คดิเป็นรอ้ยละ              
ของจำ
นวนร
ยก
รจัดซือ้จัดจ
้ง  ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2562  
ทัง้หมด



3. รอ้ยละของจำานวนงบประมาณจำาแนกตามประเภทการจดัซือ้
จดัจา้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มวีงเงนิ
   งบประมาณในการจดัซือ้จดัจา้ง   รวม  11,716,700.-บาท

3.1 จัดซือ้ มงีบประม
ณจำ
นวน  3,574,100.- บ
ท

คดิเป็นรอ้ยละ =  จำ
นวนเงนิงบประม
ณใน
ก
รจัดซือ้      x100              จำ
นวนเงนิ
งบประม
ณจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด 

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

สรปุ ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  มงีบประม
ณในก
รจัดซือ้
คดิเป็นรอ้ยละ 30.50  ของจำ
นวนเงนิงบประม
ณจัดซือ้จัดจ
้ง  ประจำ

ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  ทัง้หมด

3.2 จัดจ
้ง  มงีบประม
ณจำ
นวน  8,142,600.- บ
ท

คดิเป็นรอ้ยละ =  จำ
นวนเงนิงบประม
ณใน
ก
รจัดจ
้ง      x100              จำ
นวนเงนิ
งบประม
ณจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด

        
       =  8,142,600x100

  11,716,700

สรปุ  ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  มงีบประม
ณในก
รจัด
จ
้งคดิเป็นรอ้ยละ  69.50  ของ

จำ
นวนเงนิงบประม
ณจัดซือ้จัดจ
้ง  ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  
ทัง้หมด

4. รอ้ยละของจำานวนงบประมาณจำาแนกตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มวีงเงนิ
   งบประมาณในการจดัซือ้จดัจา้ง   รวม  11,716,700.-บาท



   วเิคราะหไ์ดด้งันี้
  4.1 วธิเีฉพ
ะเจ
ะจง  มงีบประม
ณ  จำ
นวน  

11,716,700.-บ
ท
คดิเป็นรอ้ยละ =  (  จำ
นวนเงนิงบประม
ณเฉพ
ะเจ
ะจง  

ซือ้  +  เฉพ
ะเจ
ะจงจ
้ง      x100      
จำ
นวนเงนิงบประม
ณจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด

= (3,574,100+8,142,600)x100   
 11,716,700

= 100

สรปุ ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  มงีบประม
ณในก
รจัดซือ้
จัดจ
้งโดยวธิเีฉพ
ะเจ
ะจง  คดิ

เป็นรอ้ยละ 100  ของจำ
นวนเงนิงบประม
ณจัดซือ้จัดจ
้ง  ประจำ

ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2563  ทัง้หมด

4.2 วธิปีระกวดร
ค
อเิล็กทรอนกิส ์ มงีบประม
ณ  จำ
นวน  
บ
ท

คดิเป็นรอ้ยละ =  (  จำ
นวนเงนิงบประม
ณประกวดร
ค
  
จ
้ง      x100                  จำ
นวนเงนิงบ
ประม
ณจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด

=
สรปุ ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2562  มงีบประม
ณในก
รจัดซือ้

จัดจ
้งโดยวธิเีประกวดร
ค

อเิล็กทรอนกิส ์ คดิเป็นรอ้ยละ           ของจำ
นวนเงนิงบประม
ณจัดซือ้
จัดจ
้ง  ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2562  ทัง้หมด



5. รอ้ยละของงบประมาณทีเ่ทศบาล  สามารถนบัไดจ้ากการ
ดำาเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2563 ของโครงการ/รายการทีม่วีงเงนิเกนิ 100,000.-บาท

คดิเป็นรอ้ยละ =  จำ
นวนเงนิงบประม
ณจัดซือ้จัดจ
้งทัง้หมด 
-  จำ
นวนเงนิงบประม
ณทีใ่ชไ้ป      x100  
                                                                  จำ
นวนเงนิงบประม
ณจัดซือ้
จัดจ
้งทัง้หมด

= 11,716,700-
10,312,525.41x100
                                                                   11,716,700

สรปุ เทศบ
ลฯ ส
ม
รถประหยัดงบประม
ณในก
รจัดซือ้จัด
จ
้ง  ประจำ
ปีงบประม
ณ 

พ.ศ. 2563  คดิเป็นรอ้ยละ 11.98
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