
 

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

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบล
 

อางถงึ  ๑.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ
    แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๓. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
๕. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ
๖. รายงานการประชุมสภา อบต
      ลงวันที่ ๒๓  มีนาคม 

 

     ตามที่ องคการบริหารสวนตําบล
๒๕๖๑ ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวนทั้งหมด 
๔,๔๓๓,๕๗๙ บาท (-สี่ลานสี่แสนสามหมื่นสามพันหารอยเจ็ดสิบเกา

 ๑. โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณร
โครงการ เปนเงิน  ๓,๐๙๒,๖๐๐ บาท

๒. โครงการตามงบประมาณจายขาดเงิ
๑๐  โครงการ เปนเงิน  ๑,๓๔๐,๙๗๙ 
 

      บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบล
รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ
จัดจางในปที่ผานๆ มาขององคการบริหาร

       - การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
ศรีโนนงาม สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  คิดเปนรอยละ

       - รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อ
  ๑) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตาม
  ๒) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตาม
 

๓) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตาม
รอยละ......-........ 
 
 
 

บันทึกขอความ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  สวนการคลัง  (งานพัสด)ุ        
/....................................... วันที.่....๑......เดอืน.....ตุลาคม.....พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
________________________________________________________________________________

นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ

ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายงานการประชุมสภา อบต. เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ

มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวนทั้งหมด ๒๔ โครงการ 

สี่ลานสี่แสนสามหมื่นสามพันหารอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน-) โดยแยกไดดังนี้
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ

บาท 
โครงการตามงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ

๙๗๙  บาท  

บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว
รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จัดจางในปที่ผานๆ มาขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ดังนี้ 

การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  คิดเปนรอยละ....๙๘.๑๓.......(ตามตารางแนบทาย

รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ
รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธเีฉพาะเจาะจง  คิดเปนรอยละ 
รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีสอบราคา   คิดเปนรอยละ 

รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

๑.................. 
. ๒๕๖๑ 

________________________________________________________________________________ 

. ๒๕๕๖ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
 คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

โดยแยกไดดังนี้ 
ายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๔ 

นสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจํานวน 

ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอ
๖๑ โดยไดคิดเปนรอยละของ

จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 
 ตามรายงานผลการจัดซื้อ           

 องคการบริหารสวนตําบล   
ตามตารางแนบทาย) 

จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คิดเปนรอยละ .....๙๘.๑๓......... 

คิดเปนรอยละ ......................... 

อิเล็กทรอนิกส  คิดเปน      



๒ 
 

        -  การปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานนี้ ทั้งนี้ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของและมาตรฐานของทางราชการแลว 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบตอไป 
 
 
     อรอนงค 
    (นางอรอนงค  กันแมน) 
        นักวิชาการพัสดุ 
 
 
         

 
  บุญเลี้ยง        
          (นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต)     (นายปรัชญา  ปาณาต)ี 
         นักวิชาการเงินและบัญชี     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
 
 
 
 
       
     (นายอินศร  บุญสาง) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ลําดับ
ที่ 

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

ว ิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑ โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะบานโนนแก ม.๕ – 
ม.๙  

เฉพาะเจาะจง ๔๓๖,๑๐๐ ๔๒๘,๕๐๐ ๑/๒๕๖๑ 
ลว. ๑๗ ม.ค. ๖๑ 

๗,๖๐๐ ๑.๗๔ 
  

๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ – ม.
๙ 

เฉพาะเจาะจง ๓๗๐,๖๐๐ ๓๔๙,๕๐๐ ๒/๒๕๖๑ 
ลว.๒๕ ม.ค ๖๑ 

๒๑,๑๐๐ ๕.๖๙ 
  

๓ โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเขาวัดหนองรุงนอย
ม.๑๐  

เฉพาะเจาะจง ๒๔๔,๒๐๐ ๒๔๑,๐๐๐ ๓/๒๕๖๑ 
ลว.๕ ก.พ. ๖๑ 

๓,๒๐๐ ๑.๓๑ 
  

๔ โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะบานตาเหมา ม.๓  

เฉพาะเจาะจง ๑๐๑,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๔/๒๕๖๑ 
ลว.๒๐ ก.พ. ๖๑ 

๘,๐๐๐ ๗.๙๒ 
  

๕ โครงการกอสรางถนนดินใหม 
ม.๑๐ 

เฉพาะเจาะจง ๗๒,๕๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕/๒๕๕๙ 
ลว.๗ ม.ค. ๕๙ 

๒,๕๐๐ ๓.๔๔ 
  

 
รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๑,๒๒๔,๔๐๐ 

๑,๑๘๒,๐๐๐ 
 ๔๒,๔๐๐ ๓.๔๖   

 



 
-๒- 

 

ลําดับ
ที่ 

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

ว ิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๖ โครงการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง จํานวน ๒ 
ชวง ม.๔ 

เฉพาะเจาะจง ๑๐๗,๗๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๖/๒๕๖๑ 
ลว.๓๐ ม.ีค. ๖๑ 

๒,๗๐๐ ๒.๕๐ 
  

๗ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังจํานวน ๒ ชวง ม.๘ 

เฉพาะเจาะจง ๑๐๗,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๗/๒๕๖๑ 
ลว.๓ เม.ย. ๖๑ 

๒,๐๐๐ ๑.๘๖ 
  

๘ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังจํานวน ๓ ชวง บาน
ตาเหมา ม.๓ 

เฉพาะเจาะจง ๓๔๒,๘๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๘/๒๕๖๑ 
ลว. ๓ เม.ย. ๖๑ 

๒,๘๐๐ ๐.๘๑ 
  

๙ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บานโนนหนองบัว ม.๖  

เฉพาะเจาะจง ๕๘,๗๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๙/๒๕๖๑ 
ลว.๓ เม.ย. ๖๑ 

๗๐๐ ๑.๑๙ 
  

๑๐ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง ม.๖ 
 

เฉพาะเจาะจง ๑๘๔,๓๐๐ ๑๘๒,๐๐๐ ๑๐/๒๕๖๑ 
ลว.๙ เม.ย. ๖๑ 

๒,๓๐๐ ๑.๒๔ 
  

๑๑ โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ ม.๑ – ม.๗ 
 

เฉพาะเจาะจง ๑๙๙,๕๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๑/๒๕๖๑ 
ลว.๑๐ เม.ย. ๖๑ 

๑,๕๐๐ ๐.๗๕   

 
รวมเปนจาํนวนเงนิ  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๙๘๘,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐ ๑.๒๐ 

  

 



. 
-๓- 

 

ลําดับ
ที่ 

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

ว ิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑๒ โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ ม.๗ – ม.๒ 

เฉพาะเจาะจง ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๓,๕๐๐ ๑๒/๒๕๖๑ 
ลว.๑๐ เม.ย. ๖๑ 

๑,๕๐๐ ๑.๒๑ 
  

๑๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายบานหนองโบสถ ม..๙ – 
ม.๑ 
 

เฉพาะเจาะจง ๒๑๓,๘๘๐ ๒๑๒,๐๐๐ ๑๓/๒๕๖๑ 
ลว.๑๑ ม.ิย. ๖๑ 

๑,๘๘๐ ๐.๘๗ 

  

๑๔ โครงการลงลูกรังถนนดินใหม
สายไปปาชา ม.๓ 

เฉพาะเจาะจง ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๑๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๑ ม.ิย. ๖๑ 

๕๐๐ ๑.๕๘   

๑๕ โครงการลงลูกรังถนนดินใหม
สายนานายสุวรรณ ทองบาง  

เฉพาะเจาะจง ๓๘,๗๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๑๕/๒๕๖๑ 
ลว.๑๑ ม.ิย. ๖๑ 

๗๐๐ ๑.๘๐ 
  

๑๖ โครงการกอสรางถนน คสล.เท
ทับคอนกรีตเดิม ม.๑๐ 
 

เฉพาะเจาะจง ๖๘,๖๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๑๖/๒๕๖๑ 
ลว.๒๐ ก.ค. ๖๑ 

๖๐๐ ๐.๘๗ 
  

๑๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ (คุม
เหนือ) 
 

เฉพาะเจาะจง ๙๘,๘๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๑๗/๒๕๖๑ 
ลว.๒๐ ก.ค. ๖๑ 

๘๐๐ ๐.๘๐ 

  

 รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๕๗๖,๔๘๐ ๕๗๐,๐๐๐  ๕,๙๘๐ ๑.๐๓   

 



 
-๔- 

 

ลําดับ
ที่ 

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

ว ิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑๘ โครงการกอสรางถนนคสล. ม.
๑  

เฉพาะเจาะจง ๑๓๖,๗๐๐ ๑๓๕,๒๐๐ ๑๘/๒๕๖๑ 
ลว.๒๐ ก.ค. ๖๑ 

๑,๕๐๐ ๑.๐๙ 
  

๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล.
บานโนนหนองบัว ม.๖ 
 

เฉพาะเจาะจง ๒๗๙,๗๐๐ ๒๗๑,๐๐๐ ๑๙/๒๕๖๑ 
ลว.๒๕ ก.ค. ๖๑ 

๘,๗๐๐ ๓.๑๑ 
  

๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล.
บานหนงรุงนอย ม.๑๐  

เฉพาะเจาะจง ๑๗๙,๙๐๐ ๑๗๘,๐๐๐ ๒๐/๒๕๖๑ 
ลว.๒๕ ก.ค. ๖๑ 

๑,๙๐๐ ๑.๐๕ 
  

๒๑ โครงการกอสรางโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอม
กอสรางหองสุขาเด็กและสุขา
ครู บานหนองใหญ-ตาไทย 
 

เฉพาะเจาะจง ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ ๒๑/๒๕๖๑ 
ลว. ๒๗ ก.ย. ๖๑ 

๒,๐๐๐ ๐.๔๐ 

  

๒๒ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องถาย
เอกสาร  

เฉพาะเจาะจง ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๒๓/๒๕๖๑ 
ลว.๑๐ ส.ค.๖๑ 

๒,๐๐๐ ๒.๐๐   

 รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๑,๑๙๕,๓๐๐ ๑,๑๗๙,๒๐๐  ๑๖,๑๐๐ ๑.๓๔   

 
 
 
 



 
-๕- 

 

ลําดับ
ที่ 

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

ว ิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจางได 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแกไขปญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๒๓ จัดซื้อครุภัณฑถังตมน้ํารอน
ไฟฟา จํานวน ๑ เครื่อง 

เฉพาะเจาะจง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๔ ส.ค. ๖๑ 

- ๐.๐๐   

๒๔ จัดซื้อครุภัณฑตูเย็น จํานวน ๑ 
เครื่อง 
  

เฉพาะเจาะจง ๙,๔๐๐ ๘,๙๙๐ ๒๕/๒๕๖๑ 
ลว.๑๗ ส.ค ๖๑ 

๔๑๐ ๔.๓๖   

๒๕ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ๊นเตอร 
จํานวน ๑ เครื่อง 
 

เฉพาะเจาะจง ๓,๓๐๐ ๒,๖๐๐ ๓๐/๒๕๖๑ 
ลง ๑๐ ส.ค.๖๑ 

๗๐๐ ๒๑.๒๑   

๒๖ จัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) พรอม
อุปกรณติดตั้ง  

เฉพาะเจาะจง ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑/๒๕๖๑ ลว.  
๔ ก.ค. ๖๑ 

- ๐.๐๐   

 รวมเปนจาํนวนเงนิ  ๑๘๒,๗๐๐ ๑๘๑,๕๙๐  ๑,๑๑๐ ๐.๖๐   

 

 

 

 

 


