
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหการจดัซื้อจดัจาง  

ประจําป ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

คํานํา 

 หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะหจัดซ้ือ

จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือแสดงใหเห็นวาในรอบปท่ีผานมา มีผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางเปนอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดสวนราชการมีการวิเคราะหผล

การจัดซ้ือจัดจางในรอบปท่ีผานมา และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ

ถัดไป 

 

      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

       ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

             หนา 

บทท่ี ๑ : บทนํา 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล       ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค       ๑ 

 ๑.๓ วธิีการดําเนินการ       ๑ 

บทท่ี ๒ : ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๓    ๒ 

บทท่ี ๓ : การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางป ๒๕๖๓ 

 ๓.๑ การวิเคราะหความเสี่ยง      ๘ 

 ๓.๒ การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ   ๑๐ 

 ๓.๓ ปญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ างป ๒๕๖๓   ๑๑ 

 ๓.๔ แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง   ๑๒  

      อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                     ๑ 



 

บทท ี่ ๑ บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

เปนหนวยงานท่ีเขการ ับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั Integrity( & Transparency Assessment - 

ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ซ่ึงถือเปนโอกาสท่ีสำคัญท่ีสวนราชการสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของหนวยงานท่ีมีคุณธรรม 

และความโปรงใส ท้ังนี้ มีกระบวนการหนึ่งท่ีจะตองดนินการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางในรอบป 
 

ท่ีผานมา ซ่ึงจะเห็นไดวา เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกสวนราชการ มีความเปลี่ยนแปลงครั้ง 
ยิ่งใหญเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ ใชจึงทํา
ใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
 

                  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ไดเห็นถึงความสำคัญตามกรณีดังกลาวจึงไดจัดใหมีการ วิเคราะหความเสี่ยงการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป ๒๕๖๓ ข้ึน 
เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมารวมกันพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา และแนวทางการแกไขปญหาตอไป 
 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.๒.๑ เพ่ือใหรวมกันวิเคราะหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๒.๒ เพ่ือสรางความรูความเขาใจรวมกันในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๒.๓ เพ่ือรับทราบปญหาหรือสาเหตุเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๒.๔ เพ่ือรวมกันวิเคราะหเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 

 
 
๑.๓ วิธีการดำเนินการ 

 
๑.๓.๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดมีคำสั่งท่ี ๑๘๖/๒๕๖๑   ลงวันท่ี ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ แตงตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
  

๑.๓.๒ ดำเนินการจัดประชุมกลุมยอย(work shop) เพ่ือระดมความคิดเห็นวิเคราะหปญหา 
แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 

๑.๓.๓ รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประชุมกลุมยอยท่ีไดวิเคราะหมาประมวลผลทำรายงาน 
การวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๓.๔ เสนอผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ๒                                                                                                              



บทท่ี ๒ 

ขอมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา   

             ซื้อ   จาง    

  

  ตุลาคม 

256๒     -             

 1 

  

พฤศจกิายน 

256๒ 

 จัดซื้อวัสดุนํ้ามัน

เช้ือเพลงิ เดอืน ต.ค.

2562  งบประมาณ  7940 เฉพาะเจาะจง  7940     

 

 รวม  7940  7940    

2 

ธันวาคม

2562 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามัน   

พ.ย.62 งบประมาณ    8270  เฉพาะเจาะจง  8270 

 

  

                  

    รวม   8270            8270     

3 

 มกราคม 

256๓ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามัน

เช้ือเพลงิ เดอืน ธ.ค.

2562 งบประมาณ      7470  เฉพาะเจาะจง 7470      

4   จัดซอวัสดุ สํานักงาน งบประมาณ 24000  เฉพาะเจาะจง  24000 

 

  

 

  

 

         

5   

จัดจางเหมาดูแล

สวนหยอม (ต.ค.-ธ.ค.

2562) งบประมาณ        9,000.00  เฉพาะเจาะจง    9,000.    

                                -        

    รวม   40470         31470  9000    

                  

6 

  กุมภาพันธ 

2563 

จัดจางเหมาดูแล

สวนหยอม  ม.ค.2562 งบประมาณ        3,000.00  เฉพาะเจาะจง   3,000    

7   

จัดซื้อวัสดุนํ้ามัน

เช้ือเพลงิ  ม.ค.2563 งบประมาณ      10100  เฉพาะเจาะจง      10,100.      

8   

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

บาน งบประมาณ 6372  เฉพาะเจาะจง  6372     

 

          

    รวม        19472    16472  3000    

                                                                                              

   ๓ 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ 256๒ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา   

             ซื้อ   จาง    

9 

  มนีาคม 

2563 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน  ก.พ.2563 งบประมาณ      8700  เฉพาะเจาะจง 8700.      

10   

จัดจางเหมาดูแลสวนหยอม 

เดอืน ก.พ.2563 งบประมาณ        3,000 เฉพาะเจาะจง    3,000.    

11   

จัดจางซอมบํารุง

ยานพาหนะ งบประมาณ      12300      12300    

    รวม        24000    8700  15300    

12 

 เมษายน 

2563 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน ม.ีค.2563 งบประมาณ        7533.  เฉพาะเจาะจง 7533      

13   

จัดจางดูแลสวนหยอม ม.ีค.

2563 งบประมาณ        3,000.  เฉพาะเจาะจง   3,000.   

14   

จัดจางซอมบํารุง

ยานพาหนะ งบประมาณ 

       

9228.22  เฉพาะเจาะจง   9228.22    

    จัดซื้อเคร่ืองเทอรโมสแกน  งบประมาณ  2950  เฉพาะเจาะจง  2950     

                  

                  

    รวม   

     

22761.22    10483  12228.22    

15 

  พฤษภาคม 

2563 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืนเม.ย.2563 งบประมาณ        7060  เฉพาะเจาะจง 7060      

16   

จัดจางดูแลสวนหยอม 

เม.ย.2563 งบประมาณ        3,000.  เฉพาะเจาะจง    3,000.    

17   จัดซื้อวัสดุงานบาน งบประมาณ      1880  เฉพาะเจาะจง      1880        

 

          

 

          

    รวม   11940.    8940  3000    

          

 

 

 

 

                                                                                                    ๔ 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ 2562 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา   

             ซื้อ   จาง    

18 

 มถิุนายน 

2563 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน  พ.ค.2563 งบประมาณ        7070  เฉพาะเจาะจง         7070      

19   

จัดจางดูแลสวนหยอม พ.ค.

2563 งบประมาณ        3,000.  เฉพาะเจาะจง   3,000.    

20     วัสดุคอมพวิเตอร  งบประมาณ  32500  เฉพาะเจาะจง  32500     

    รวม        42570    

        

39570  3,000.    

21 

  กรกฎาคม 

2563 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน ม.ิย.2563 งบประมาณ        6960  เฉพาะเจาะจง         6960      

22   

จัดจางดูแลสวนหยอม ม.ิย.

2563 งบประมาณ        3,000.  เฉพาะเจาะจง 

        

3,000.     

23     วัสดุสํานักงาน  งบประมาณ  24062  เฉพาะเจาะจง  24062       

                  

                  

    รวม   

     

10,470.00    

     

10,470.00                                 

24 

  สงิหาคม 

2563 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน ก.ค..2563 งบประมาณ 8480  เฉพาะเจาะจง         8480      

25   

จัดจางดูแลสวนหยอม ก.ค.

2563 งบประมาณ        3,000.00  เฉพาะเจาะจง   3,000.    

26   ซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ  งบประมาณ 

     

13,444.55  เฉพาะเจาะจง        13,444.5    

                  

                  

    รวม   

     

37,770.00         8480 16,444.5     

                  

          

 

 

 



                                                                                            ๕ 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ 2562 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา    

             ซื้อ   จาง    

27 

  กันยายน 

2563 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

ส.ค.2563 งบประมาณ        7070  เฉพาะเจาะจง 

        

7070  

 

  

28   

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

ก.ย.2563 งบประมาณ        4800  เฉพาะเจาะจง         4800       

    รวม        11870         11870      

                  

    รวมเปนเงนิทั้งสิ้น   

   

237533.22    

   

154,725  82,808.22      

          

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง       

ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐ บาท  

       ผลการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖๓  มีรายการจัดซ้ือ/จัดจาง จํานวน ๒๘  รายการ แยกเปนจัดซ้ือจํานวน 

๑๘ รายการ จํานวนเงิน ๑๕๔,๗๒๕ บาท      

 จัดจาง จํานวน ๑๐ รายการ จํานวนเงิน ๘๒,๘๐๘.๒๒ บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๓๗๕๓๓.๒๒ บาท 

(สองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหารอยสามสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค) ) คิดเปนรอยละ ๘๐.๕๒ 

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ๖ 

 

 

บทท่ี ๓.การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท้ังหมด  เปนไปตาม 
 1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 

๓.การวิเคราะหความเส่ียงดานการจัดซ้ือจัดจาง 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนด
เกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแกระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิง
พรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินยัอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา    
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของความ
เสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



    
  ๗ 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณาจัด
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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           ๘ 
๓.๑ การวิเคราะหความเส่ียง 

หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ไดจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือแสดงใหเห็นวาในรอบปท่ีผานมา มีผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางจําแนกตามวิธีการ

จัดซ้ือจัดจางเปนอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดสวนราชการมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง

ในรอบปท่ีผานมา และนําผลวิเคราะหไปปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงแผนการจัดซ้ือ/จัดจาง  ดวยเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ 

 

จํานวนโครงการ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง  รอยละ วิธีประกาศเชิญชวน 

การจัดซ้ือ ๑๘ ๖๔.๒๙  

การจัดจาง ๑๐ ๓๕.๗๑  

รวม ๒๘ ๑๐๐  

ในปงบประมาณ ๒๕๖๒  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  ไดจัดซื้อจัดจาง จํานวน  ๓๐ รายการ 

ดําเนินการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจงท้ังหมด  ซ่ึงแยกเปนการจัดซื้อ จํานวน ๑๖ รายการ คิดเปน   รอยละ ๕๓.๓๓ 

และจัดจาง จํานวน ๑๔ รายการ คิดเปนรอยละ ๔๖.๖๗ 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงผลการจัดซ้ือจัดจาง ดวยเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ 

 

วิธีการ

จัดหา 

จํานวน

โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการดําเนินการ 

เป นไปตาม

แผน 

ไ ม เ ป น ไ ป

ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได ประหยัด 

การจัดซ้ือ ๑๘ ๑๘  ๑๕๔,๗๒๕ ๑๕๔,๗๒๕  

การจัดจาง ๑๐ ๑๐  ๘๒,๘๐๘.๒๒ ๘๒,๘๐๘.๒๒  

รวม ๒๘ ๒๘  ๒๓๗,๕๓๓.๒๒ ๒๓๗,๕๓๓.๒๒  

  

จากตาราง จะเห็นไดวา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามทันตาม

แผนการจัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณ  โดยดําเนินการ 

จัดซ้ือจํานวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๑๕๔,๗๒๕ บาท  

จัดจาง จํานวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๘๒,๘๐๘.๒๒ บาท 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๓๗,๕๓๓.๒๒   บาท  

 คิดเปนรอยละ ๘๐.๕๒ ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร  

 



            ๙ 

ตารางท่ี ๓  แสดงผลการจัดซ้ือจัดจางตามหมวดรายจายตามแผนปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

รายการจัดซื้อ/จัดจาง แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ    

ป ๒๕๖๓ (บาท) 

การจัดซ้ือ/จัดจาง 

ปงบประมาณ 

๒๕๖๓   (บาท) 

คาความแตกตาง 

มากกวา(>) /นอย

กวา(<) 

รอยละ 

วัสดุสํานักงาน ๔๘,๐๐๐ ๕๑,๐๑๒ > ๓,๐๑๒ ๖.๒๗ 

วัสดุคอมพิวเตอร ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐ > ๕๐๐ ๑.๕๖ 

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ๙๑,๐๐๐ ๙๑,๔๕๓ >๔๕๓ ๐.๔๙ 

วัสดุงานบาน ๑๒,๐๐๐ ๘,๒๕๒ < ๓,๗๔๘ ๓๑.๒๓ 

จัดจางซอมบํารุง ๒๑,๐๐๐ ๓๔,๙๗๒.๗๗ >๑๓,๙๗๒.๗๗ ๖๖.๕๓ 

 จากตาราง จะเห็นไดวา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ไมเปนไปตามแผนท่ี

กําหนด ในการจัดซ้ือซ้ือวัสดุประเภทตางๆ โดยเฉพาะ ในการจัดจางซอมบํารุง มีการจัดจางมากกวาแผนที่ตั้งไว รอย

ละ ๖๖.๕๓ ของแผนการจัดซ้ือจัดจางท่ีตั้งไวของปงบประมาณ ๒๕๖๓ วัสดุงานบาน  มีการจัดซื้อนอยกวาแผนที่ตั้งไว

รอยละ ๓๑.๒๓ ของแผนการจัดซ้ือจัดจางท่ีต้ังไวของปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ในสวนวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร มีการจัดซ้ือมากกวาแผนท่ีตั้งไว ไมเกิน รอยละ ๑๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            ๑๐ 



๓.๒ การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  

ตารางแสดงผลการวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๒                            

กับปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ปงบประมาณ จัดซ้ือ จัดจาง รวม รอยละของวงเงินท่ีไดรับ

จัดสรร 

๒๕๖๒ ๑๘๖,๒๑๕ ๖๔,๙๓๕.๘๕ ๒๕๑,๑๕๐.๘๕ ๘๕.๑๓ 

๒๕๖๓      

  

จากตาราง จะเห็นไดวา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จากเงินงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรของปงบประมาณ ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ พบวาในปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการจัดซื้อจัดจางมากกวา

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอยละ ๑๖.๔๓ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แสดงวา ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.ปาซางไม

สามารถประหยัดงบประมาณ ในการจัดซ้ือจัดจาง  

 

 

 

2561

2562

2561

2562

2562

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

จดัซื�อ จดัจา้ง

2561
2562

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบขอมูลภาพรวมในการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ 



              ๑๑ 

๓.๓ การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ างป ๒๕๖๒ 

 ๑. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที กำหนด 

๒.สสอ.ปาซางไมสามารถประหยัดงบประมาณ ในการจัดซ้ือจัดจางได เนื่องจากมีรายจายบางอยางท่ีเกิดจาก 

สิ่งท่ีไมคาดการณมากอน เชน การชํารุดของรถยนตราชการ 

๒. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย เปนพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ฯทําใหผูรับผิดชอบงาน

ขาดความรูความเขาใจใน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐฯ 
  

๓..การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินการตาม พรบ.การจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ         

ป ๒๕๖๐ ในกรณี ๕๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตองดําเนินการในระบบ EGP ซึ่งระบบที่กําหนดใหดําเนินการ        ยังไม

สามารถดําเนินการไดตามกําหนด เนื่องจากระบบ เกิดขัดของ ในบางครั้ง ทําใหการทํางานลาชาเนื่องจากผูเขาใชงาน

ในระบบพรอมกัน 
 
          ๔.ผูปฏิบัติงานดานพัสดุขาดความรูความเขาใจของระเบียบกฎหมายทำใหเกิด 
ความคลาดเคลื่อนในการตีความ 
 
           ๕.การใชงานในระบบจัดซ้ือจัดจาง เปนการเพ่ิมข้ันตอน ทำใหเกิดความลาชามากข้ึน 
 
           ๖..เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณเรงดวน และมีกำหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติ อาจทำ ใหการ               
จัดซ ื้อจัดจางไมครบถวน ถูกตอง 

 



  

                    ๑๒ 

๓.๔ แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรังการจัดซื้อจัดจาง                  

ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๑.เตรียมขอมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

 ๒.ประชุมจัดทําแผนการจัดซ้ือ/จัดจาง 

๓.. นําขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือสามารถประหยัดงบประมาณ ในการจัดซ้ือจัดจาง  ในปตอไป  

 ๔.เจาหนาที่พัสดุเตรียมการจัดทํารายละเอียดพัสดุที่ตองการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

และแผนการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ใหเปนไปตามแผนที่วางไวใหมากที่สุด  เพื่อใหงานพัสดุมีเวลาในการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจางมีขั ้นตอนที่ตองปฏิบัติ ระยะเวลา ขั้นตอน ตาม

ระเบียบ/กฎหมายท่ีกําหนดไว 

 ๕.เจาหนาที ่พัสดุตองศึกษาระเบียบที่เกี ่ยวของใหละเอียด ถี่ถวน เพื ่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

 ๖.ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามข้ันตอนและระเบียบฯหนังสือสั่งการท่ีกําหนด 

 ๗.พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู ความสามารถของเจาหนาท่ี ในการดําเนินงาน 

พัสดุ 

 

 

                                                         
(นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  

   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      ผูรายงาน  

  

  

                                         รับทราบ 

                                                                        
                                                                   ( นายศรีพรหม  กาสกูล) 

                                                                     สาธารณสุขอําเภอปาซาง                                

 

 

 



 



 

       

 

 

 


