
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2564 
1.รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวม ในส่วนงบลงทุน 

และงบด ำเนินงำนทั่วไป ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบกรมบัญชีกลำง  
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
1.1 ) ร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำม 
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
 

จ ำนวนรำยกำร 

จ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อ จัดจ้ำง 
วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง 
ซื้อและจ้ำงโดยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)(Electronic 
Bidding : e-bidding) 

ไม่ได้ใช้ ซื้อและจ้ำงโดยวิธี 
เฉพำะเจำะจง 
จ ำนวน 8 รำยกำร 

8 รำยกำร 
1.วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท 
2.วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท 
3.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 14,755 บำท 
4.วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 6,050 บำท 
5.วัสดุอื่น - บำท 
รวม 90,805 บำท 

คิดเป็น ร้อยละ 0  ร้อยละ0 คิดเป็นร้อยละ100 

1.2 แสดงอัตรำร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
วิธีประกำศเชิญชวน

ทั่วไป 
ร้อยละ วิธีคัดเลือก ร้อยละ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้อยละ 

0 0 0 0 5 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา 
 

 
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง ได้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 เพ่ือเสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงเป็นอย่ำงไร เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
อำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนด ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป ใน
ปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง ได้รับอนุมัติงบประมำณงบบริหำรจัดกำร รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 90,805 บำท (เก้ำหมื่นแปดร้อยห้ำบำทถ้วน) โดยรำยละเอียดดังนี้ 
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตำงรำงที่1.1   สรุปผลกำรผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
( เฉพำะงบด ำเนินงำน )  

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จ ำนวน

โครงกำร/
ครั้ง 

จ ำนวน
งบประมำณ

จัดสรร 

จ ำนวน
งบประมำณท่ีใช้

ไป 
ส่วนต่ำง ร้อยละ 

วิธีเฉพำะเจำะจง 2/5  90,805   
วิธีคัดเลือก      
วิธีเชิญชวน      

จำกตำรำงที่ 1.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2562 ตำมแผนงำน/โครงกำร รวมทั้งสิ้น 2 โครงกำร จ ำนวน 5 ครั้ง จัดหำ
พัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 2 โครงกำร 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงอำครัฐตำมวิธีกำรจัดหำพัสดุ จ ำนวน 2 โครงกำร ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
งบด ำเนินงำน (งบบริหำรจัดกำร) ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุขประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
อ ำเออส ำโรง เป็นเงินทั้งสิ้น 90,805 บำท ใช้จ่ำยไปส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นเงิน 90,805 บำท  
งบดุลวงเงินที่ได้รับจัดสรรตำมแผน    

 
 
 
 
 
 

ส ำเนำ 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อหน่วยงำน มีดังนี้ 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดในกำร
ด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง และยังส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยของกิจกรรมในแต่ละโครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ 
ในขั้นตอนกำรจัดท ำโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทันต่อควำมต้องกำรของหัวหน้ำผู้บริหำรหน่วยงำน 

2.  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่แล้วเสร็จตำมแผน จะต้องมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหลำยครั้ง เนื่องจำกยังขำควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจในระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แนวทำงปฏิบัติ และขำดกำรหำข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และ
ท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนกำรด ำเนินงำนจัดหัสดุนั้น ด ำเนินกำรได้ถูกต้องตำมระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ทั้งนี้เนื่องจำกเป็นกำรจัดหำวัสดุหรือจัดหำวัสดุหรือจ้ำง 
ท ำของหรือจ้ำงเหมำบริหำร ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 แสนบำท และเป็นกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆประจ ำปีงบประมำณ ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้ว โดยค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดเป็นหมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตำมระเบียบกระทรวง กำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2560 จึงสอดคล้องกับวิธีจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

ประเด็นและข้อจ ำกัดที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน 
สำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง มีควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ว่ำงไว้ต่อหน่วยงำน มีดังนี้ 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่แล้วเสร็จตำมแผน จะต้องมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหลำยครั้ง เนื่องจำกยังขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แนวทำงปฏิบัติ และขำดกำรหำข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และ
ท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนกำรด ำเนินงำนจัดพัสดุนั้น ด ำเนินกำรได้ถูกต้องตำมระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ 
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตำรำงที่ 4.1  สรุปผลกำรผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ที่ประหยัด (จ ำนวนงบประมำณ เฉพำะงบด ำเนินงำน) 

งบประมำณงบบริหำรจัดกำท่ีได้รับทั้งสิ้น 
งบประมำณ งบประมำณท่ีใช้ไป งบประมำณท่ีประหยัดได้ ร้อยละ 
90,805 90,805 0.00 100 
จำกข้อมูลตำรำงที่ 4.1 ปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง ได้ด ำเนินกำร ตำม

แผนงำน/โครงกำร รวมทั้งสิ้น 2 โครงกำร จ ำนวน 5 ครั้ง จัดหำพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจงงบดุลตำมแผน 
 
 
 



5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ 2564 

เพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง ได้จัดท ำก ำหนดแนวทำงแก้ไขเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ให้บรรลุเป้ำหมำยแล้วเสร็จทันเวลำตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้ 

5.1 จัดท ำแนวทำง/ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริกำรพัสดุอำครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุอำครัฐ พ.ศ. 2560 และมีหนังสือซักซ้อม และเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนใน
สังกัดน ำไปปฏิบัติ ตลอดจนเป็นผู้ประสำนงำนในกำรขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำนใน
สังกัด ให้แล้วเสร็จทันเวลำตำมข้อกฎหมำยระเบียบ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

5.2 จัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และรูปแบบเอกสำรในวิธีที่ ใช้อยู่ เป็นประจ ำ  
เช่น วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นต้น โดยน ำแผนแพร่ในเว็บไซด์ของหน่วยงำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
น ำไปใช้เป็นแนวทำงเดียวกัน 

5.3 ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ แก่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงทุกคณะ เช่น คณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุอัณฑ์และรำคำกลำง คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุเป็นต้น 

5.4 จัดกำรประชุม เพื่อมีเวทีซักถำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

5.5 จัดท ำแนวทำงปฏิบัติคุณลักษณะเฉพำะครุอัณฑ์และรำคำกลำง และแนวทำงตรวจสอบ สอบ
ทำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องก่อนด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

               
ลงชื่อ.................................................จัดท ำรำยงำน 

                                                                ( นำยสำกล  สีทำกุลล ) 
 ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเออส ำโรง 

                                                
 ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                     ( นำยวำนิช  สำยยืน ) 
                                              ต ำแหน่ง สำธำรณสขุอ ำเออส ำโรง 

  


