
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ 

16 ธันวาคม 2563 

รายงานการวิเคราะหผลการ 

จัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ

ประจําป 2563 



คํานํา 

เอกสารฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อสรุปวิเคราะหและรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส  ตรวจสอบได ประหยัด 

คุมคาไดพัสดุตรงตามความตองการของผูใช เกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ และเปนไปตามพระชาบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 เปนการสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดจาง

ทั้งหมดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดเปนกระบวนการการสําคัญในการ

บริหารพัสดุ เพื่อใหข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจางวาเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย มติตาง ๆ             

ที่เกี่ยวของหรือไม ผลการจากดําเนินการดําเนินงานและเสนอแนวทางและผลการปรับปรุงใหเกิดประสิทธผล 

ประสิทธิภาพตอหนวยงานตอไป  

  

       สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ 
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คํานํา 
 

ก 
 

สารบัญ 
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1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 

 

2. การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

 

3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 
 

 

4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 

 

5. แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันนําไปสูการปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพสัดปุระจําปงบประมาณ 2563 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ 

การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน
ของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได และ
ปองกันปญหาทุจริต 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอในหัวขอการประเมนิที่ EB3 ใหมีการวิเคราะห
ผลการจัดซื้อจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
มีคุณธรรมและโปรงใสสอดคลองตามหลักเกณฑการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ดังน้ี 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ ไดจัดทําเอกสารการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ 2563 โดยไดรับอนุมัติเงินงบประมาณทั้งสิ้น 405,290 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ ไดรับจัดสรรงบประมาณทุกหมวดฯ ประจําป พ.ศ. 2563 
ดังน้ี 

รายการ วงเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 
1. งบดําเนินงาน  
1.1 งบประมาณรายจาย  

(1) งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)  300,000 
(2) งบสนับสนุนโครงการพเิศษ (ตามภารกจิเรงดวน) 105,290 

รวมงบประมาณ 405,290 
1.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารงุ)  

- - 
รวมงบประมาณ - 

2. งบลงทุน 
2.1 งบประมาณรายจาย  

- - 
2.1 งบเงินอุดหนุน  

- - 
2.3 งบรายจายอื่น  

- - 
2.4 เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)  

- - 
รวมงบประมาณ  

รวมเปนเงินงบประมาณทุกหมวดรายการ 405,290 
 



แผนภูมิท่ี 1 แสดงรายละเอียด การไดรับจัดสรรงบหมวดงบดําเนินงาน (งบประมาณรายจาย) ประจําป พ.ศ. 2563  

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

ลําดับท่ี รายการเบิก – จายงบประมาณ จํานวน
โครงการ 

วงเงิน คิดเปนรอยละ 

1 การจัดซื้อจัดจาง ในระบบ e-GP 9 273,626.52 67.51 
2 การจัดซื้อจัดจาง ไมตองบันทึกระบบ e-GP 12 26,373.48 6.51 
3 เบิกจายอื่นๆ (ประชุม/อบรม) 5 105,290 25.98 

รวม 26   
จากตารางที่ 2 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ ไดดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางที่ตองบันทึกในมีจํานวนทั้งสิ้น 9  โครงการ พบวามีวิธีการจัดซื้อจัดจางที่หนวยงานใชคือ วิธี

เฉพาะเจาะจงจํานวน  21  ครั้ง คิดเปน รอยละ 80.77  

แผนภูมิท่ี 2 แสดงรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

284.93 

25.98 

งบดาํเนินงาน (ค่าตอบแทน ใชส้อย วัสดุ)  

งบสนบัสนนุโครงการพิเศษฯ 

67.51 

6.51 

25.98 

ในระบบ e-GP 

ไม่ตอ้งบนัทกึ e-GP 

เบิกจ่ายอ่ืนๆ 



จากแผนภูมิแสดงรอยละการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 
 - การจัดซื้อจัดจาง ในระบบ e-GP จํานวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 237,021.90บาท  
(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันย่ีสิบเอ็ดเกาสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 46.96 ของงบประมาณทัง้สิ้น 
 - การจัดซื้อจัดจาง ไมตองบันทึกระบบ e-GP จํานวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
208,839.30 บาท (สามหมื่นสองพันสี่สิบสามบาทหาสิบแปดสตางค)  เปนรอยละ 41.38 ของงบประมาณ
ทั้งสิ้น 
 - เบิกจายอื่นๆ (ประชุม/อบรม)  จํานวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 58,878.83 บาท 
(หาหมื่นแปดพันแปดรอยเจ็ดสิบแปดแปดสิบสามสตางค)  เปนรอยละ 11.66 ของงบประมาณทัง้สิ้น 
 
ตารางที่   รอยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจาง 

 

จากตารางที่ 2 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ ในภาพรวมที่

ใชในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 235,021.85 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นหาพันย่ีสิบเอ็ดแปดสิบหาสตางค) 

พบวางบประมาณที่ ใช ในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจํานวน 16 ครั้ ง เปนเงินจํานวน 

200,031.85 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นหาพันย่ีสิบเอ็ดบาทแปดสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 94.12 

สวนที่เหลืออีก 35,000  บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) คิดเปน รอยละ 5.88 เปนคาสาธารณูปโภค 

 
  

 

 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน วิธีการจัดซื้อ
จัดจาง 

งบประมาณท่ี
ไดรับ 

งบประมาณท่ี
ใชจริง 

งบประมาณ
ท่ีประหยัดได 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
(รอยละ) 

จํานวน 
(คร้ัง) 

1 คาวัสดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง 28,000.00 28,000.00 0.00 100 1 
2 คาวัสดุงานบาน

งานครัว 
เฉพาะเจาะจง 5,357.54 5,357.54 0.00 100 2 

3 คาจางทําปายไว
นิล
ประชาสมัพันธ 

เฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00 0.00 100 1 

4 คาวัสดุกอสราง เฉพาะเจาะจง 34,400.00 34,400.00 0.00 100 1 
5 คาวัสดุ

คอมพิวเตอร 
เฉพาะเจาะจง 70,890.00 70,890.00 0.00 100 2 

7 คาวัสดุเกษตร เฉพาะเจาะจง 61,940.00 61,940.00 0.00 100 2 



แผนภูมิท่ี 3 แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจาง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

จากตาราง พบวา หมวดการจัดซื้อจัดจาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ อยูในหมวดจัดจางทําไวนิล

ประชาสัมพันธ เปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 25.24 หมวดวัสดุสํานักงาน เปนอันดับ 2 คิดเปนรอยละ 

13.95 และหมวดวัสดุสิ่งกอสราง เปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 13.77 

ตารางท่ี   แสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง  ในปงบประมาณ 2562 

 
งบประมาณ(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

สอบราคา 
ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

 
วิธีพิเศษ 

 
วิธีกรณี
พิเศษ 

235,021.85 16 200,031.85 
(16) 

- - 35,000 
(1) 

- 

 

2. การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปท่ีผานมา    5  องคประกอบ 
    2.1   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

        จากรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอกะพอ มีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ และมีปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
พรอมไดนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข  ใหการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในป 2562 ใหมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส มากย่ิงข้ึน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

2.62 

12.76 

14.43 

11.05 

22.98 

14.89 

21.27 
งานบา้นงานครวั 

ค่านํา้มนัเชือ้เพลิง 

ค่าวัสดุสาํนกังาน 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์

ค่าจา้งแกนนาํ 

ค่าก่อสรา้ง (ท่ีพกัขยะ) 

ค่าวัสดุประชาสมัพนัธ ์



 

  2.1.1 ขอมูลประกอบการติดตาม วิเคราะหแสดงขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ดานจัดซ้ือจัดจาง 

1. มีการจัดหาพัสดตุามแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป

ผูเก่ียวของมีการกําหนดขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดเปนตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับหรือมติครม.ที่เก่ียวของ มีระยะเวลาชัดเจนและ

เผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน 

 
1. ดานจัดซ้ือจัดจาง/เอกสารแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 - มีการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป/ มีขั้นตอนการขอ
ความเห็นจากหัวหนาสวนราชการ/ขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจางจากผูมีอํานาจ
เปนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือมติครม.ที่เก่ียวของ ไมมีการแบงซ้ือ/
แบงจาง โดยลดวงเงินหรือใชวิธีการจัดซ้ือ/จัดจางเปล่ียนไป 
- มีการสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการ
เบิกจายที่ถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือมติครม.ที่เก่ียวของ 

   2. มีขั้นตอนการขอความเห็นจากหัวหนาสวน

ราชการ/ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจางจากผูมีอํานาจเปนตาม

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับหรือมติครม.ท่ีเก่ียวของ 

2. เอกสารขอความเห็นจากหัวหนาสวนราชการ/ขออนุมัติสัง่ซ้ือสั่ง

จางจากผูมีอํานาจ/ ขอสังเกต มีการจัดซ้ือจัดจางกอนไดรับอนุมัติ

หรือไม 

3. ไมมีการแบงซ้ือ/แบงจาง โดยลดวงเงิน หรือใช

วิธีการจัดซ้ือ/จัดจางเปลีย่นไป 

3. แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป/วงเงินและรายการในใบสั่งซ้ือ/

ใบสั่งจางแตละฉบบัท่ีระยะเวลาท่ีหางกันในแตละคร้ัง ท้ังน้ี ขอสงัเกต

ในการแบงซ้ือ แบงจาง มักจะเกิดขึ้นในวิธีเฉพาะเจาะจง พัสดุ

ประเภทเดียวจะตองจัดซ้ือในคราวเดียวกันยกเวนมีเหตุผลความ

จําเปน 

4. มีการสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐาน

การตรวจรับและการเบิกจายท่ีถูกตองตามกฎ 

ระเบียบ ขอบงัคับหรือมติครม.ท่ีเก่ียวของ 

4. เอกสารขอตกลง/สัญญามีสาระสําคัญตามกวพ.กําหนดหรือไม 

เชน หลักประกันสัญญาเงินมัดจําประกันสัญญา การสงมอบ สถานท่ี

สงมอบ ระยะเวลาของสญัญาและผูมีอํานาจลงนามในสัญญา/ให

ความเหน็ชอบ/อนุมัติในการ 

 

2. การวิเคราะหความเสี่ยง 

 1. การจัดซื้อจัดจางที่มีความเรงดวนกระช้ันชิด ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
 2. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจดัซื้อจดัจางภายใน ขาดความรูความเขาใจ ความชํานาญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 3. บุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีจํานวนจํากัดและมีภาระงานที่หลากหลาย จึงเปนความ
เสี่ยงจะทําใหการจัดซื้อจัดจางเกิดขอผิดพลาด 
 4. ไมมีแผนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  

 



3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

 1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ อยูในพื้นที่หางไกลจากตัวจังหวัด จึงทําใหมีปญหาเรื่องการ
ขนสง และสินคาบางประเภทไมมีจัดจําหนายในพื้นที่ จําเปนตองออกไปติดตอการจัดซื้อจัดจางในตัวจังหวัด 
ทําให เกิดความลาชาในการจัดซื้อจัดจางดังกลาว 
 2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ ต้ังอยูในพื้นที่หางไกล ทําใหมีจํานวนรานคานอยไมสามารถ
เทียบราคากับคูคาอื่นได และมีสินคาใหเลือกนอย จึงไมสามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหตรงตามสเปค 
 3. กรณีการจัดซื้อจัดจางที่เปนสิ่งกอสราง ที่ตองใชนายชางตองขออนุเคราะหจากหนวยอื่น ซี่งทําให
เกิดความลาชาในการกําหนดสเปคงานและตรวจสอบรับงาน เน่ืองจากบุคลากรดังกลาว ตองปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักใหเสร็จสิ้นกอน 
 4. เว็บไซตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP) มีปญหาใน
การเช่ือมตอ และหลุดบอย เมื่อหลุดแลวทําใหตองดําเนินการในต้ังแตข้ันเริ่มตน ใหเกิดความลาชาเพิ่มข้ึน 

4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ตารางท่ี 4 สรุปผลงบประมาณประจําปงบประมาณ 2562 ที่ประหยัดได 

 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร (หนวย : บาท)  
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีประหยัดได 

504,740 504,740 0.00 
รอยละ 100 0.00 

5. แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1. จัดทําแผนประมาณการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนการควบคุม กํากับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจาง 
 2. สนับสนุนบุคลากรใหเขารวมประชุม/อบรม เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจางในทุกระดับ 
 3. ใหเจาหนาที่ศึกษาการกําหนดความตองการในการขอจัดซื้อจัดจาง และใหดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  

  


