
สวนราชการ....องคการบริหารสวนตําบล
ที่  ศก ๘๙๘๐๔/...................................
เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
________________________________________________________________________________
 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบล
 

อางถึง   ๑.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิ
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ
    แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ
๕. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ
๖. รายงานการประชุมสภา อบต
      ลงวันท่ี ๙  สิงหาคม ๒๕

 

     ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบล
๒๕๖๐ ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางจํานวนท้ังหมด 
๔,๒๓๙,๕๐๐ บาท (-สี่ลานสองแสนสามหม่ืนเกาพันหา

 ๑. โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณร
โครงการ เปนเงิน  ๓,๕๗๓,๕๐๐ บาท

๒. โครงการตามงบประมาณจายขาดเงิ
โครงการ เปนเงิน  ๖๖๖,๐๐๐ บาท 
 

      บัดน้ี องคการบริหารสวนตําบล
รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
และการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ
จัดจางในปท่ีผาน  ๆมาขององคการบริหารสวนตําบล

       - การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
ศรีโนนงาม สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  คิดเปนรอยละ

       - รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
  ๑) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตาม
  ๒) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตาม
 

บันทึกขอความ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  สวนการคลัง  (งานพัสดุ)        
/....................................... วันท่ี.....๑......เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.  ๒๕๖๐

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
________________________________________________________________________________

นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ

ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ

ะทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายงานการประชุมสภา อบต. เพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ

๒๕๖๐ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดต้ังงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ
ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางจํานวนท้ังหมด ๒๒ โครงการ 

สี่ลานสองแสนสามหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน-) โดยแยกไดดังน้ี
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ

บาท 
โครงการตามงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ

บาท  

บัดน้ี องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว
รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง

บปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จัดจางในปท่ีผาน  ๆมาขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ดังน้ี 

การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  คิดเปนรอยละ....๙๑.๙๒.......(ตามตารางแนบทาย

รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีตกลงราคา  คิดเปนรอยละ 
รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีสอบราคา   คิดเปนรอยละ 

 
 
 
 

๐.................. 
. ๒๕๖๐ 

________________________________________________________________________________ 

. ๒๕๕๖ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ะทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไดต้ังงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
 คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 

โดยแยกไดดังน้ี 
ายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ 

นสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจํานวน ๒ 

ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอ
๖๐ โดยไดคิดเปนรอยละของ

จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 ตามรายงานผลการจัดซ้ือ           

 องคการบริหารสวนตําบล   
ตามตารางแนบทาย) 

รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คิดเปนรอยละ .....๙๑.๙๒......... 
คิดเปนรอยละ ......-.................... 

/ ๓) รอยละ… 



 
-๒- 

 

๓) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  คิดเปน      
รอยละ......-........ 

 

        -  การปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานน้ี ท้ังน้ี ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของและมาตรฐานของทางราชการแลว 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบตอไป 
 
 
 
 
    (นางอรอนงค  กันแมน) 
        นักวิชาการพัสดุ 
 
 
         

 
 
          (นางบุญเล้ียง  ชัยเขต)     (นายปรัชญา  ปาณาตี) 
         นักวิชาการเงินและบัญชี     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
     (นายอินศร  บุญสาง) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 

  

 



 
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑ โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะบานหนองรุง ม.2  

ตกลงราคา ๖๒,๙๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 
ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๐ 

๙๐๐ ๑.๔๓ 
  

๒ โครงการลงลูกรังภายใน
หมูบานเวินไปถึงเขตอบต.พิง
พวย 

ตกลงราคา ๖๙,๗๐๐ ๖๙,๐๐๐ ๑๒/๒๕๖๐ 
ลว.๖ มี.ค ๖๐ 

๗๐๐ ๑.๐๐ 
  

๓ โครงการลงลูกรังถนนสายฝง
คลองทิศตะวันตก ม.๘  

ตกลงราคา ๘๒,๖๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๑๓/๒๕๖๐ 
ลว.๖ มี.ค. ๖๐ 

๖๐๐ ๐.๗๓ 
  

๔ โครงการลงลูกรังฝงคลองสาย
หนองถม หนองรุง ม.2  

ตกลงราคา ๖๙,๗๐๐ ๖๙,๐๐๐ ๑๔/๒๕๕๙ 
ลว.๑๐ มี.ค. ๖๐ 

๗๐๐ ๑.๐๐ 
  

๕ โครงการลงลูกรังสายรอบ
โรงเรียนโชติพันธุฯ ม.๑ 

ตกลงราคา ๙๙,๘๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๑๕/๒๕๕๙ 
ลว.๑๐ มี.ค. ๖๐ 

๘๐๐ ๐.๘๐ 
  

 
รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๓๘๔,๗๐๐ ๓๘๑,๐๐๐  ๓,๗๐๐ ๐.๙๖   

 
 
 
 



-๒- 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๖ โครงการปรับปรุงหองนํ้าสุขาท่ี
ทําการ อบต.ช้ัน ๒ 

ตกลงราคา ๒๖,๔๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑๖/๒๕๖๐ 
ลว.๒๔ มี.ค. ๖๐ 

๔๐๐ ๑.๕๑ 
  

๗ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนดินใหมเปนถนนลูกรัง 
(บานอ้ิว) ม.๖ 

ตกลงราคา ๙๓,๙๗๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๗/๒๕๖๐ 
ลว.๑๙ เม.ย. ๖๐ 

๑๘,๙๗๐ ๒๐.๑๙ 
  

๘ โครงการกอสรางเสาธงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม  

ตกลงราคา ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐ ๓๖/๒๕๖๐ 
ลว.๑๗ ส.ค. ๖๐ 

๕๐๐ ๑.๖๖ 
  

๙ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ม.๑ (คุมเหนือ)  

ตกลงราคา ๙๙,๒๐๐ ๘๙,๐๐๐ ๓๔/๒๕๖๐ 
ลว.๑๐ ส.ค. ๖๐ 

๑๐,๒๐๐ ๑๐.๒๘ 
  

๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล.
หนาบานนางสําเนียง (เททับ
ตัวเดิม)  ม.๔ 

ตกลงราคา ๒๕๒,๕๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๔/๒๕๖๐ 
ลว.๒๓ มี.ค. ๖๐ 

๒,๕๐๐ ๐.๙๙ 
  

๑๑ โครงการ กอสรางเสาธงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ
ตาไทย 

ตกลงราคา ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐ ๓๕/๒๕๖๐ 
ลว.๑๗ ส.ค. ๖๐ 

๕๐๐ ๑.๖๖   

 รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๕๓๒,๐๗๐ ๔๙๙,๐๐๐  ๓๓,๐๗๐ ๖.๒๑   

 
 
 



-๓- 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑๒ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังบานหนองรุง ม.๒ 

ตกลงราคา ๒๐๓,๙๗๙ ๑๘๕,๐๐๐ ๗/๒๕๖๐ 
ลว.๒๔ มี.ค. ๖๐ 

๑๘,๙๗๙ ๙.๓๐ 
  

๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล. 
บานหนองรุง ม.๒ 

ตกลงราคา ๓๙๘,๖๐๐ ๓๖๗,๐๐๐ ๘/๒๕๖๐ 
ลว.๓ ส.ค. ๖๐ 

๓๑,๖๐๐ ๗.๙๒   

๑๔ โครงการกอสรางถนนคสล. ม.
๗ – ม.๙  

ตกลงราคา ๓๙๘,๖๐๐ ๓๖๙,๐๐๐ ๙/๒๕๖๐ 
ลว.๑๕ ส.ค. ๖๐ 

๒๙,๖๐๐ ๘.๐๐ 
  

๑๕ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ม.๘ 
 

ตกลงราคา ๒๔๓,๖๐๐ ๒๑๗,๖๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 
ลว.๑๕ ส.ค. ๖๐ 

๒๖,๐๐๐ ๑๐.๖๗ 
  

๑๖ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
พรอมฝาตะแกรงเหล็กปดราง 
ระบายนํ้า ม.๑๐  

ตกลงราคา ๓๕๓,๐๐๐ ๓๒๗,๕๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 
ลว.๑๕ ส.ค. ๖๐ 

๒๕,๕๐๐ ๗.๒๒ 
  

 รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๑,๕๙๗,๗๗๙ ๑,๔๖๖,๑๐๐  ๑๓๑,๖๗๙ ๘.๒๔   

 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑๗ โครงการกอสรางฝาปดราง
ระบายนํ้า ม.๑๐ 
 

ตกลงราคา ๑๗๒,๗๐๐ ๑๔๒,๓๐๐ ๑๒/๒๕๖๐ 
ลว.๑๕ ส.ค. ๖๐ 

๓๐,๔๐๐ ๑๗.๖๐ 
  

๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล. 
บานตาเหมา ม.๓ 
 

ตกลงราคา ๓๐๗,๓๐๐ ๓๐๕,๗๐๐ ๑๓/๒๕๖๐ 
ลว.๒๑ ส.ค. ๖๐ 

๑,๖๐๐ ๐.๕๒ 
  

๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ม.๒ – ม.๓ 
 

ตกลงราคา ๓๕๘,๗๐๐ ๓๕๖,๙๐๐ ๑๔/๒๕๖๐ 
ลว.๒๑ ส.ค. ๖๐ 

๑,๘๐๐ ๐.๕๐ 
  

๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ม.๕ 
 

ตกลงราคา ๒๑๑,๖๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๕/๒๕๖๐ 
ลว. ๒๑ ส.ค. ๖๐ 

๑,๖๐๐ ๐.๗๖ 
  

๒๑ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ม.๖ 

ตกลงราคา ๓๓๒,๔๐๐ ๓๓๐,๘๐๐ ๑๖/๒๕๖๐ 
ลว.๒๑ ส.ค.๖๐ 

๑,๖๐๐ ๐.๔๘   

 รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๑,๓๘๒,๗๐๐ ๑,๓๔๕,๗๐๐  ๓๗,๐๐๐ ๒.๖๘   

 
 

 


