
                                                          

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส คุ้มค่ำและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งสำมำรถน ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน ำไปใช้ในกำรวงแผนและก ำหนดมำตรกำรหรือ
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไป โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม 
๑.๑ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๘๕ โครงกำร 
 - งบประมำณ ๔๗๗,๕๐๐.๐๐ บำท 
 - งบรำยจ่ำยประจ ำปี  ๔๗๗,๕๐๐.๑๑ บำท คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
  - ค่ำสำธำรณูปโภค ๒๘,๙๗๒.๓๓ บำท 
  - ค่ำวัสดุ    ๑๗๓,๙๙๗.๐๐ บำท 
        - ค่ำใช้สอย   ๒๗๔,๕๓๐.๗๘ บำท 
 

 

 
 
 

๑.๒ เบิกจ่ำยงบประมำณไปแล้ว (ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑) 
 - เบิกจ่ำยรวม  ๔๗๗,๕๐๐.๑๑ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - คงเหลือ - บำท คิดเป็นร้อยละ- 
 - กันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี (๒๕๖๒) -  บำท 
 - ไม่สำมำรถกันไว้เบิกจ่ำยได้ (๒๕๖๒) เงินเหลือจ่ำย - บำท 
      

 
 
 

0

50

100

ชดุข้อมลู1

0

200000

400000

600000

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ชดุข้อมลู1



-๒- 
๒. ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

มีโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - จ ำนวน ๔๖ โครงกำร งบประมำณ ๓๗๘,๙๖๘.๐๐ บำท 
  - จัดซื้อจัดจ้ำง  จ ำนวน ๔๖ ครั้ง งบประมำณ ๓๗๘,๙๖๘.๐๐ บำท 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 
(ครั้ง) 

งบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพำะเจำะจง 46 378,968.00 100 
วิธีคัดเลือก 0 0 0 
ประกำศเชิญชวนทั่วไป 0 0 0 
รวม ๔๖ 378,968.00 100 

  

 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๔๖ 
โครงกำร รวม ๔๖ ครั้ง  จ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีจ ำนวนสูงสุด คือวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน ๔๖ ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐   
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-๓- 
งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรรในกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงตำมแผน 

งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมแผน 

ประหยัดงบประมำณ ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย  

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ ตำมแผน 

(โครงกำร) 
ไม่ตำมแผน 
(โครงกำร)  

378,968.00 378,968.00 100 0 0 46 0 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง มีงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๓๗๘,๙๖๘.๐๐
บำท โดยใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน ๓๗๘,๙๖๘.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ ทั้งนี้ 
มีโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จ ำนวน ๔๖ โครงกำร และ
เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จ ำนวน ๔๖ โครงกำร 

 
๓. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๑ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง  จ ำนวน ๔๖ โครงกำร ภำยใน
วงเงินงบประมำณ ๓๗๘,๙๖๘.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยใช้วิธจีัดซื้อจัดจ้ำง วิธี เฉพำะเจำะจง จ ำนวน 
๔๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซ่ึงในกำรขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละครั้งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) และกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 1 

 
ทั้งนี้ จำกรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ครบถ้วนทุกโครงกำร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำร
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่สำมำรถเข้ำถึงบริษัท/ผู้รับจ้ำงหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรับทรำบได้
อย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม และกว้ำงขวำง เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันด้ำนกำรเสนอรำคำ ท ำให้เกิดกำรแข่งขันและกำร
เสนอสินค้ำหรือบริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงตำมหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพำะ หรือระเบียบ กฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีรำคำท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม เกิดควำมประหยัด และคุ้มค่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
                  ๔. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

๔.๑ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงโครงกำร ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน ท ำให้เกิดปัญหำเรื่อง
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงหรือข้อผิดพลำดในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำกมี
ระยะเวลำด ำเนินกำรอย่ำงจ ำกัดหรือเร่งด่วน อำจเกิดปัญหำในขั้นตอนกำรตรวจสอบได้ 

๔.๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือควำม
เชี่ยวชำญในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณได้ เช่น ไม่สำมำรถก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ หรือ TOR ได้ทันตำมก ำหนดระยะเวลำ หรือ
ก ำหนดคลำดเคลื่อนไปจำกเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็นต้น  

๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ 
 ๕.๑ ควรมีกำรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนระเบียบ กฎหมำยและ

ขั้นตอนหรือกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่ วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและเป็นกำรพัฒนำทักษะและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 ๕.๒ ควรมีกำรให้ควำมรู้ สร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนเกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับปัญหำดังกล่ำว 
รวมทั้งรับทรำบถึงควำมผิดและโทษของกำรทุจริต 

 ๕.๓ ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ด้ำนพัสดุของหน่วยงำน เพ่ือป้องกันปัญหำกำรรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจ
ก ำหนดในรู้แบบของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน หรือก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติหรือมำตรกำรหรือข้อบังคับ
เพ่ือตรวจสอบทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรลงโทษต่ำงๆ
อย่ำงชัดเจน 

 


