
                                                          

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถนำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนนำไปใช้ในการวงแผนและกำหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๑ โครงการ 
 - งบประมาณ ๓๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท 
 - งบรายจ่ายประจำปี  ๓๘๙,๔๙๙.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ 
  - ค่าสาธารณูปโภค ๓๐,๘๐๔.๗๖ บาท 
  - ค่าวัสดุ    ๑๒๕,๔๑๙.๐๐ บาท 
        - ค่าใช้สอย   ๒๓๓,๒๗๖.๒๑ บาท 
 

 

 
 
 

๑.๒ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
 - เบิกจ่ายรวม  ๓๘๙,๔๙๙.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ 
 - คงเหลือ ๐.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ 
 - กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (๒๕๖๓) -  บาท 
 - ไม่สามารถกันไว้เบิกจ่ายได้ (๒๕๖๓) เงินเหลือจ่าย - บาท 
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-๒- 
๒. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

มีโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๓๕๐,๑๘๒.๒๑ บาท 
  - จัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน ๖๖ ครั้ง งบประมาณ ๓๕๐,๑๘๒.๒๑ บาท 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 
(ครั้ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๖๖ ๓๕๐,๑๘๒.๒๑ 100 
วิธีคัดเลือก 0 0 0 
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 0 
รวม ๖๖ ๓๕๐,๑๘๒.๒๑ 100 

  

 
 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ 
โครงการ รวม ๖๖ ครั้ง  จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๖ ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐   
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-๓- 
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรในการจัดซื้อ

จัดจ้างตามแผน 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผน 

ประหยัดงบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนการใช้จ่าย  

งบประมาณ 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ ตามแผน 

(โครงการ) 
ไม่ตามแผน 
(โครงการ)  

๓๕๐,๑๘๒.๒๑ ๓๕๐,๑๘๒.๒๑ 100 0 0 ๖๖ 0 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง มีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕๐,๑๘๒.๒๑
บาท โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๕๐,๑๘๒.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ ทั้งนี้ 
มีโครงการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน ๖๖ โครงการ และ
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน ๖๖ โครงการ 

 
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง  จำนวน ๖๖ โครงการ ภายใน
วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๑๘๒.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยใช้วิธจีัดซื้อจัดจ้าง วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 
๖๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 1 

 
ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่าสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรับทราบได้
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และกว้างขวาง เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ทำให้เกิดการแข่งขันและการ
เสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ หรือระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เกิดความประหยัด และคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
                  ๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการดำเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมี
ระยะเวลาดำเนินการอย่างจำกัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้ 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความ
เชี่ยวชาญในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา หรือ
กำหนดคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น  

๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
 ๕.๑ ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและ

ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่า งสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๕.๒ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว 
รวมทั้งรับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต 

 ๕.๓ กำหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านพัสดุของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
กำหนดในรู้แบบของคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับ
เพ่ือตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษต่างๆ
อย่างชัดเจน 

 


