
 

                               บันทกึข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร   ๓๕๑๓๐ 
 

ท่ี  ยส ๐๕3๓/ ๗๗๙         วันท่ี   ๒  ตุลำคม ๒๕6๕ 
 

เร่ือง แจ้งรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และปัญหำอุปสรรค ในรอบปีงบประมำณ 256๕ 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

  ด้วย   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ปปช.) 
ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 256๕ และ งำนพัสดุ งำนบริหำรทั่วไป 
ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 256๖ นั้น 

เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ขอแจ้ง ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ 256๕ และปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอมหำชนะชัย   จังหวัดยโสธร ดังแนบเรียนมำพร้อมนี้จ ำนวน 1  เล่มนี้ 
 

 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

          
                
                                                                                           
      (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
                       ทราบ 
 
                                                          

                       
 

 
 
 

 



 

                               บันทกึข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ 
 

ท่ี  ยส ๐๕32/๘๐๐       วันท่ี   ๒  ตุลำคม  ๒๕6๕ 
 

เร่ือง ขออนุญำตเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ 256๕ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................. 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

  ด้วย   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ปปช.) 
ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 256๖ นั้น 

เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ขออนุญำตเผยแพร่   ผลกำรวิเครำะห์ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ 256๕ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร บน
บอร์ดประชำสัมพันธ์และเวบไซต์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร  
 

 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 

          
                
                                                                                            
      (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
        อนุญาต 
     
                                             

             
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาพัสดุ  
ปงบประมาณ 256๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร 

 



 

คาํนํา  
 

  รำยงำนกำรวิเครำะหผลกำรจัดซื้อจัดจำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำป 256๕  
ฉบับนี้ประกอบดวยผลกำรวิเครำะหเชิงปริมำณ ปญหำอุปสรรค ขอจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจำง กำรประหยัด 
งบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ โดยรวบรวมขอมูลจำกหนวยจัดซื้อของหนวย
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ไดแก งำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนพฒันำยุทธศำสตร์และสนับสนุน
วิชำกำร งำนส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โดย มีวัตถุประสงค เพื่อวิเครำะหกำรด ำเนินงำนดำนพัสดุ ประจ ำป
งบประมำณ 2564 ใหทรำบถึงผลกำรบริหำรทรัพยำกรท่ีเหมำะสม คุมคำและเกิดประสิทธิภำพ เกิดประโยชน
สูงสุด รวมถึงกำรวิเครำะหถึงควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนปญหำอุปสรรค ใหผูบริหำรทรำบเพื่อกำร
วำงแผนดำนกำรเงินกำรคลัง ตอไป  
                   ผูจัดท ำ ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของท่ีสนับสนุนขอมูลท่ีน ำมำวิเครำะห หวังวำ รำยงำนฉบับนี้ 
คงเปนประโยชนไมมำกก็นอย เพื่อเปนแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนพัสดุ ในปตอไป 

 
 

                                                                          งำนบริหำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบญั  
 

เรื่อง                                                                                    หนำ  
 

๑. ผลกำรด ำเนินกำรพัสดุ ในปงบประมำณ 256๕                                    ๑ 
2.  จ ำแนกร้อยละจ ำนวนรำยกำรจัดซื้อตำมวิธีวิธีกำรจัดซื้อ    ๓ 
3. ร้อยละเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อ    ๓ 
4. ร้อยละกำรด ำเนินกำรจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมำณ   ๓ 
5. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง       ๓ 
6..กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัด      ๔ 
๗. วิเครำะห์กำรประหยัดงบประมำณ      ๔ 
๘. แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ๔ 
    บรรณำนุกรม         ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ  256๕ 
สํานกังานสาธารณสขุอําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 
          สําหรับผูบ้รหิาร 
********************************************************************************* 
 ในปีงบประมำณ  256๕   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   ได้รับอนุมัติ
งบประมำณทั้งส้ินเป็นงบประมำณรำยจ่ำยพื้นฐำน  เป็นเงิน ๕๐,000.-บำท (-ห้ำหมื่นบำทถ้วน-) 
รวมโครงกำรทั้งส้ิน   ๑  โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ๑ โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 100 ใช้เงิน
ไปทั้งส้ิน ๕๐,000.-บำท ร้อยละ 100     โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

 1. ผลการดําเนินงานของงานพัสดุ  
     ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ได้รับจัดสรรงบประมำณงบรำยจ่ำยพื้นฐำน จ ำนวน ๒ รำยกำร เป็นเงิน ๕๐,000.-บำท (-ห้ำหมื่นบำทถ้วน-) ซึ่งได้ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมรำยกำรท่ีได้รับจัดสรรดังกล่ำว จึงขอรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ล ำดับ รำยกำร วิธีจัดซื้อ งบท่ีได้รับจัดสรร รำคำท่ีจัดซื้อได้ สำมำรถ
ประหยัดได้ 

ด ำเนินกำรเสร็จ 
(ร้อยละ) 

ปัญหำ/
อุปสรรค 

1. ซื้อวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง(ต.ค.64-ก..ย.65) เฉพำะเจำะจง   -  - 

2. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เฉพำะเจำะจง ๒๐,๐00.00 ๒๐,๐00.00 - 100.๐๐ - 

3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง     - 

4. ซื้อวัสดุส้ำนักงำน เฉพำะเจำะจง ๓๐,๐00.00 ๓๐,๐00.00  100.๐๐ - 

5. ค่ำสำธำรณูปโภค เฉพำะเจำะจง     - 

        

        

 รวม  - ๕0,000 ๕0,000 - 100.๐๐ - 
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 2. จําแนกร้อยละจํานวนรายการจัดซ้ือตามวิธีวิธีการจัดซ้ือ 
 ร้อยละจ ำนวนรำยกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ จำกตำรำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น มีรำยกำรท่ีจะต้องจัดซื้อท้ังส้ิน ๒ รำยกำร พบว่ำจัดซื้อ/จ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน ๒ 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ของรำยกำรท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงท้ังหมด  
 
  3. ร้อยละเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามวิธีจัดซ้ือ 
     ร้อยละของเงินงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๕ จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ งบประมำณจำกงบประมำณรำยจ่ำยพื้นฐำน   ได้รับจัดสรรจ ำนวน  
๕0,000.-บำท (-ห้ำหมื่นบำทถ้วน-) ด ำเนินกำรแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

 4. ร้อยละการดําเนินการจัดซ้ือเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ 
     ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อแล้วเสร็จ ในกำรจัดซื้อปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ได้รับจัดสรร 
รวม ๒ รำยกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จัดซื้อแล้วเสร็จ จ ำนวน ๒ รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

 5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด้วยงบประมำณภำรกิจพื้นฐำนอยู่
ภำยใต้กำรตรวจสอบจำกงำนพัสดุส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร ก่อนท่ีจะได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จึงมีควำมเส่ียงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงน้อย เพรำะได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  
 
     6. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัด  
     1. ผู้ประกอบกำรหรือร้ำนค้ำ ท ำใบเสนอรำคำล่ำช้ำ ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำไปด้วย 
                        2.งบประมำณได้รับกำรสนับสนุนไม่เพียงพอต่อภำรกิจท่ีต้องด ำเนินงำนในแต่ละปีและมี  
แนวโน้มลดลงทุกปีซึ่งไม่สอดคล้องกับภำรงำนและสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

              3.กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจนเกินไป   เช่นกำรให้เบิกให้แล้วเสร็จในวันท่ี 15 
ของเดือน กรกฎำคม ของทุกปีท ำให้เกิดปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำยประจ ำเช่น ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ในส่วนท่ี
เหลืออีก 3 เดือน ไม่มีงบประมำณมำสนับสนุนได้ท ำให้เป็นภำระของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ต้องหำ
งบประมำณจำกแหล่งอื่นมำใช้จ่ำย 
                        4.ขำดบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้ พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ ต่ำง ๆ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
                         5.กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเทศของกรมบัญชีกลำง ผ่ำน
ทำง ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สำมำรถเช่ือมต่อเข้ำระบบได้ เนื่องจำกระบบ
ขัดข้องและมีกำรปิดปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรม 
ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน  

                      4    



 

            6.กรมบัญชีกลำงมีกำรออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
อย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังมียกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทำงปฏิบัติ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เกิดควำม
คล่องตัว เนื่องจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตำมศึกษำกฎระเบียบ และหนังสือเวียน 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องและเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติปัจจุบัน  
                       5. พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บำงข้อส่ือควำมหมำยท่ีมีควำมซับซ้อน ต้องใช้กำรตีควำม 
ส่งผล ให้กำรทำงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรหำรือกับกรมบัญชีกลำง 
เพื่อควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องและป้องกันควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคล่ือน  
 

 7. วิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ 
     ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวม ๕ รำยกำร โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ ร้อยละ 
100 ของวงเงินท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน ๒ รำยกำร คิดเป็นเงินท่ีได้รับจัดสรร ๕0,000.- จัดซื้อได้ ๕0,000.-
บำท ประหยัดเงินได้ 0.-บำท แต่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกรอบระยะเวลำท่ีก ำหนดได้ 

 8. แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานการจัดซ้ือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
     1.ก ำกับติดตำมผู้ประกอบหรือร้ำนค้ำ ให้ท ำใบเสนอรำคำ เพื่อเป็นไปตำมก ำหนดเวลำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
                        2. คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ ควรมีกำรควบคุมกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
เงื่อนไขหรือข้อก ำหนดในสัญญำ และบริหำรสัญญำให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำหรือขั้นตอนท่ีจะต้องปฏิบัติ กำร
ตรวจรับพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
                        3. จัดสรรบุคลำกร ท่ีมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย มำปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กองคลัง เนื่องจำกกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กระบวนงำนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบและกฎหมำยข้ำงเคียงอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

        4.ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ    ต้องศึกษำระเบียบท่ีออกมำใหม่ให้ละเอียด 
ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน มีฝึกอบรมท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เนื่องจำกมี
กำรน ำระบบโปรแกรม e-GP มำใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ  ต้องศึกษำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธี ถึงแม้งบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรรในขณะนี้ยังไม่มำกพอ  แต่หำกมีควำมช ำนำญจะสำมำรถด ำเนินกำรได้เมื่อได้รับจัดสรร
งบประมำณในอนำคต 

         5.หน่วยงำนผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดท ำรำยละเอียดพัสดุท่ีต้องกำรให้จัดหำใช้ชัดเจน 
         6.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง วัสดุประเภทต่ำงๆ ต้องก ำหนดแผนกำรจัดซื้อให้ชัดเจน 

                         7. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน และมีกำรก ำกับ 
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และก ำกับติดตำม 
ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมแผน 

                        8.. ก ำกับติดตำมผู้ประกอบหรือร้ำนค้ำ ให้ท ำใบเสนอรำคำ เพื่อเป็นไปตำมก ำหนดเวลำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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