
 

 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

 
 



 

 

ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 โดยน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงานย่อมมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน  ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดการ
ด าเนินการค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลัก
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การจัดจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล ดังนั้นการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด  

 จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน ปัญหา
ของตัวบุคคล และปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะน าไปศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือน ามา
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖4  ดังนี้  

ล าดับที่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) 
1 งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๑/๒๕๖4 82,900 

2 งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๒/๒๕๖4 82,900 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,800 

 

(หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 



 

๒ 
แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖4 

 
 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564ดังนี้  
ล าดับที่  รายการเบิก - จ่ายงบประมาณ จ านวนโครงการ  วงเงิน (บาท)  คิดเป็นร้อยละ  

1 การจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง 13 134,520 81.13% 
๒ ด าเนินการแบบบันทึกจ่าย 12 31,280 18.87% 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
 

 

งบด ำเนนิกำรงวดที ่๑ 

งบด ำเนนิกำรงวดที ่๒ 
๘๒,๙๐๐.๐๐ ๘๒,๙๐๐.๐๐ 

รำยกำรเบกิ - จ่ำยงบประมำณ ๒๕๖๔ 

กำรจัดซื้อจดัจำ้ง แบบ
เฉพำะเจำะจง 

กำรแบบบนัทึกจำ่ย 

๓๑,๒๘๐ 
๑๘.๘๗% 

๑๓๔,๕๒๐ 
๘๑.๑๓% 



 

  ๓ 
 จากแผนภูมิแสดงร้อยละการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้  

 - การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ านวน ๑๓ โครงการวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๑๓๔,๕๒๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๓ ของงบประมาณทั้งสิ้น 
 - บันทึกอนุมัติในรูปแบบการบันทึกจ่ายจ านวน ๑๒ โครงการ  วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น  
 ๓๑,๒๘๐บาท  เป็นร้อยละ ๑๘.๘๗ ของงบประมาณทั้งสิ้น 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรร
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

  งบด าเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ดังนี้  

ล าดับที่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 วัสดุส านักงาน ๒๐,๑๒๗ ๑2.14 
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,980 28.33 
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,473 18.38 
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,120 ๑0.32 
๕ อ่ืนๆ 51,100 ๓0.83 

รวม 165,800 100 
 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
 

 

งบด ำเนินงำนหมวดคำ่ตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 

วัสดุส ำนกังำน 

วัสดุคอมพวิเตอร์ 

วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 

วัสดุงำนบำ้นงำนครวั 

อื่นๆ 

๒๐,๑๒๗.๐๐ 
๑๒.๑๔% ๔๖,๙๘๐.๐๐ 

๒๘.๓๓% 

๕๑,๑๐๐.๐๐ 
๓๐.๘๓% 

๑๗,๑๒๐.๐๐ 
๑๐.๓๒% 

๓๐,๔๗๓.๐๐ 
๑๘.๓๘% 



 

๔ 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑. จัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งสิ้น ๑34,520บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ 81.13 ของงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๒. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้าง คือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ การ
 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นจ านวนทั้งสิ้น 31,280 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 คิดเป็นร้อยละ 18.87 ของงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๓. คงเหลือเงินงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
ของงบประมาณท้ังสิ้น  
  ๔.การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น  
 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๒.๑ ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน 
  ๒.๑.๑ คัดเลือกโครงการที่มีความส าคัญสูง 
  ๒.๑.๒ ระบุประเภทของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๑.๓ ให้ค่าคะแนนโอกาสและระบุปัจจัยเสี่ยง 
  ๒.๑.๔ ให้ค่าคะแนนผลกระทบและอธิบายขนาดของผลกระทบ 
  ๒.๑.๕ ค านวณดัชนีความเสี่ยง 
  ๒.๒๖ ก าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง 
 ๒.๒ แนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 
—   ๒.๒.๑ หลีกเลี่ยงคือ การตัดสินใจลดหรือระงับกิจกรรมการด าเนินงาน 

—   ๒.๒.๒ยอมรับคือ การตัดสินใจด าเนินงานตามกิจกรรมนั้น โดยไม่ก าหนดแนวทางจัดการความ
 เสี่ยงเนื่องจากม่ันใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้ 

—   ๒.๒.๓ ควบคุมคือ การหามาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได ้

—   ๒.๒.๔ถ่ายโอนคือ การให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนด าเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้นๆ แทน 
 เนื่องจากเล็งเห็นว่า สามารถด าเนินการได้ดีกว่า คล่องตัวกว่าและด้วยเหตุดังนั้น จึงจัดการกับความ
 เสี่ยงได้ดีกว่า 

—   

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
 ๓.๑ ปัญหาที่เกิดจากการที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP)เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลการ
 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ซึ่งระยะที่ 3 ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อ
 จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรท าให้พบข้อปัญหาต่างๆ ดังนี้  
 



 

๕ 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ท าให้มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดมี
การแก้ไขบ่อยครั้ง จึงท าให้เกิดความล่าช้ในการปฏิบัติงาน 
 - เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีปัญหาในการเชื่อมต่อ, ช้า และหลุดบ่อย 

 ๓.๒ ปัญหาจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น การไหลของเอกสารการด าเนินงานรับเรื่อง
 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงท าให้กระบวนการบางข้ันตอนเกิดความล่าช้า  
 
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ 165,800 บาท ตามการจัดสรร
งบประมาณในปีนั้นๆ (ตามตารางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 
 
๕. ข้อเสนอแนะและพัฒนาในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ๕.๑ เพ่ือเป็นการก ากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ได้จัดท าแผนก ากับการจัดซื้อจัดจ้าง (time line)  
เป็นรายตัว เพื่อก ากับการท างานให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ 
 ๕.๒ มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๕.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยเน้นประเด็นที่เกิด
ปัญหาต่างๆ  
 ๕.๔ ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอ านาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพ่ือความรวเร็วในการไหล
ของเอกสารต่อไป  

 

 
 

 
 
 
 


