
เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

 



ค าน า 

เอกสารฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึง

ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น    

ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน ปัญหาของตัวบุคคล และปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะน าไป

ศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ๑ 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง         ๑ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง          ๔ 

การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค         ๔ 

การวิเคราะห์ความสามรถในการประหยัดงบประมาณ      ๔ 

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน   ๕ 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงานย่อมมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของหน่วยงาน  ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มี

รายละเอียดการด าเนินการค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ที่หน่วยงาน

ต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

และค าสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประจ าปีของรัฐบาล ดังนั้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

วงเงินสูง ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงาน

ได้รับประโยชน์สูงสุด  

 ๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ โดยได้รับอนุมัติเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๒๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๓  ดังนี้  

ล าดับที่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) 
๑ งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่  

๑/๒๕๖๓ 
๙๓,๒๐๐.๐๐   

๒ งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่  
๒/๒๕๖๓ 

๑๔๓,๒๐๐.๐๐   

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๔๐๐.๐๐ 
 

(สองแสนสามหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๑ 



แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

ตารางท่ี ๒ รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังนี้  

ล าดับที่  รายการเบิก - จ่ายงบประมาณ จ านวนโครงการ  วงเงิน (บาท)  คิดเป็นร้อยละ  
๑ การจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง ๑๗ ๑๙๒,๑๐๖.๙๕ ๘๑.๒๗ 
๒ ด าเนินการแบบบันทึกจ่าย ๒๐ ๔๔,๒๙๓.๐๕ ๑๘.๗๓ 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 จากแผนภูมิแสดงร้อยละการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓        

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้  

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๗ โครงการวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 

๑๙๒,๑๐๖.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๗  ของงบประมาณทั้งสิ้น 

- บันทึกอนุมัติในรูปแบบการบันทึกจ่าย จ านวน ๒๐ โครงการ  วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

๔๔,๒๙๓.๐๕ บาท  เป็นร้อยละ ๑๘.๗๓ ของงบประมาณทั้งสิ้น 
 

 

๙๓๒,๐๐๐.๐๐, 
87% 

๑๔๓,๒๐๐.๐๐, 
13% 

งบด ำเนินงำนงวดที่ ๑/๒๕๖๓ 
งบด ำเนินงำนงวดที่ ๒/๒๕๖๓ 

๘๑.๒๗ 

๑๘.๗๓ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ
เฉพาะเจาะจง 
บันทึกจ่าย 

๒ 



ตารางท่ี ๓  แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

ล าดับที่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 วัสดุส านักงาน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖.๙๒ 
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๕,๔๔๐.๐๐ ๑๐.๗๗ 
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๘๙,๘๖๑.๐๐ ๓๘.๐๐ 
4 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๗,๗๓๐.๐๐ ๑๔.๒๗ 
๕ อ่ืนๆ ๔๗,๓๖๙.๐๐ ๒๐.๐๔ 

รวม ๒๓๖,๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. จัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งสิ้น ๒๓๖,๔๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                               

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ของงบประมาณท้ังสิ้น 

๒. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้าง คือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ การ

เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔๔,๒๙๓.๐๕  บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบ

สามบาทห้าสตางค์)  

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๓   ของงบประมาณท้ังสิ้น 

๔๐,๐๐๐.๐๐, 7% 

๒๕,๔๔๐.๐๐, 5% 

๘๑,๘๖๑.๐๐, 14% 

๓๗๗,๓๐๐.๐๐, 
66% 

๔๗,๓๖๙.๐๐, 8% 

วัสดุส านักงาน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

วัสดุงานบ้านงานครัว 

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ทางราชการ 

๓ 



๓. คงเหลือเงินงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน ๐ บาท (ศูนยบ์าทถ้วน)  

คิดเป็นร้อยละ ๐  ของงบประมาณทั้งสิ้น  

๔. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น  

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุขอ าเภอ

วังสามหมอ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ก าหนดไว้  

 

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑. ปัญหาที่เกิดจากการที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)เพ่ือเป็นศูนย์

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ท าให้พบข้อปัญหาต่างๆ ดังนี้  

- เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย มี

การแก้ไขบ่อยครั้ง จึงท าให้เกิดความล่าช้ในการปฏิบัติงาน 

- เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีปัญหาในการเชื่อมต่อ, ช้า และหลุดบ่อย 

๒. ปัญหาจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น การไหลของเอกสารการด าเนินงานรับ

เรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงท าให้กระบวนการบางขั้นตอนเกิดความล่าช้า  

 

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

ตารางที่ ๔ สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ประหยัดได้(ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ก.ย.๒๕๖๓) 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร( หน่วย : บาท) 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร     งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ประหยัดได้     

๒๓๖,๔๐๐ ๒๓๖,๔๐๐ 0 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๐ 

จากตารางที่ ๔ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงานโครงการได้ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเนื่องจากหน่วยงาน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในจ านวนที่ไม่มาก 

 

๔ 



๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. เพ่ือเป็นการก ากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ได้จัดท าแผนก ากับการจัดซื้อจัดจ้าง (time 

line)  เป็นรายตัว เพื่อก ากับการท างานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ 

๒. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน  

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์

กรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน     

โดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ  

๔. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอ านาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพ่ือความรวเร็วใน

การไหลของเอกสารต่อไป  
 

๕ 


