
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖3  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖3  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี 
๒๕๖๐  ซ่ึงผู้จัดท าได้จัดท าขึน้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพ่ิมเติม  ต่อไป 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕63 ซึ่งท า
ให้ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด การ
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไขในการปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อั นจะ
น าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖4 ที่ได้วิเคราะห์ให้ผู้อ่านได้น ามาใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป หากมีข้อบกพร่องประการใด  ผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 

ผลการจัดซื่อจัดจ้าง  งบประมาณ งบด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 

ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบด าเนินการ ทั้งสิ้น จ านวน 300,000.- บาท ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ด าเนินงาน จ านวน 300,00.- บาท  คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
วิเคราะห์ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 2561 

 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2560  ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 
300,000.- บาท จ านวน 12  รายการ โดยจ าแนกเป็นรายไตรมาส 

- ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ตั้งเบิก จ านวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จ านวน 5  
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 41.66 
  - ด าเนินการ ไตรมาสที่ 3-4 ตั้งเบิก จ านวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จ านวน 7  
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 58.33 
 สรุปผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 300,000- บาท จ านวน 12 รายการ โดยวิธีการตก
ลงราคา ไตรมาส ที่ 1-4 จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 
  
 วิเคราะห์ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 
 ร้อยละการได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น 
จ านวน 300,0.- บาท 
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ในไตรมาสที่ 1 
จ านวน 150,00.- บาท ด าเนินการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 1-2 ) จ านวน 150,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ในไตรมาสที่ 3 
จ านวน 150,00.- บาท ด าเนินการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 3-4 ) จ านวน 150,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรร 
 การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ยังคงพบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการด าเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งรัดการด าเนินซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การด าเนินการ  
 

แนวทางการแก้ไข 
 ทบทวนการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเกิดความเข้าใจในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 



การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 
 

ผลการจัดซื่อจัดจ้าง  งบประมาณ งบด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)  

ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบด าเนินการ ทั้งสิ้น จ านวน 300,000.- บาท ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ด าเนินงาน จ านวน 300,00.- บาท  คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
วิเคราะห์ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 2562 
 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2561  ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 
300,000.- บาท จ านวน 10  รายการ โดยจ าแนกเป็นรายไตรมาส 

- ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ตั้งเบิก จ านวน 150,000.- บาท อยู่ระหว่างการเสนอ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพ่ือรับการอนุมัต ิ
   
 วิเคราะห์ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
 ร้อยละการได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น 
จ านวน 300,0.- บาท 
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ในไตรมาสที่ 1 
จ านวน 150,00.- บาท อยู่ระหว่างการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) เพ่ือรับการอนุมัต ิ  
  

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรร 
 การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ ปีงบประมาณ 256 2 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ยังคงพบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการ ท าให้เกิดความล่าช้าในด าเนินการ
ตามระยะเวลา 
 

แนวทางการแก้ไข 
 ทบทวนการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 และ
เร่งรัดการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ 

 

 

 

 



การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 

ผลการจัดซื่อจัดจ้าง  งบประมาณ งบด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 

ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบด าเนินการ ทั้งสิ้น จ านวน 300,000.- บาท ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ด าเนินงาน จ านวน 300,00.- บาท  คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
วิเคราะห์ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 2563 

 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2560  ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 
300,000.- บาท จ านวน 15  รายการ โดยจ าแนกเป็นรายไตรมาส 

- ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ตั้งเบิก จ านวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จ านวน 7  
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 41.66 
  - ด าเนินการ ไตรมาสที่ 3-4 ตั้งเบิก จ านวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จ านวน 8  
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 58.33 
 สรุปผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 300,000- บาท จ านวน 15 รายการ โดยวิธีการตก
ลงราคา ไตรมาส ที่ 1-4 จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 
  
 วิเคราะห์ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
 ร้อยละการได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น 
จ านวน 300,0.- บาท 
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ในไตรมาสที่ 1 
จ านวน 150,00.- บาท ด าเนินการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 1-2 ) จ านวน 150,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ในไตรมาสที่ 3 
จ านวน 150,00.- บาท ด าเนินการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 3-4 ) จ านวน 150,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรร 
 การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ยังคงพบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการด าเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งรัดการด าเนินซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การด าเนินการ  
 

แนวทางการแก้ไข 
 ทบทวนการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเกิดความเข้าใจในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 



การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  ๑.มีมาตรการลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยงเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าภายในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว 
  ๒.มีการใช้กระดาษรีไซเคิลในการปริ้นเอกสารสารบรรณ เพ่ือลดต้นทุนวัสดุส านักงาน 

 ๓.เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้ช่วยกันประหยัดโดยการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง  
 

แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา 

พัสดุของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังนี้ 
๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว ให้ช่วยกัน 

ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปิดน้ า ปิดไฟฟ้าเวลาเลิกใช้ การต่อรองราคากับผู้ขาย                                                                         
๒. หามาตรการช่วยกันประหยัดการใช้วัสดุต่างๆเช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ หากคอมพิวเตอร์เสีย 

ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้าน IT ดูแลซ่อมแซมก่อนหากแก้ไขไม่ได้จริงๆให้ร้านซ่อมแซมให้ 
๓. ใช้มาตรการประหยัดพลังงานตามท่ีส านักงานพลังงานจังหวัดแนะน า 
๔. เจ้าหน้าที่ได้มีการทบทวนในการด าเนินงานและเร่งรัดติดตามในการจัดหาพัสดุที่ต้อง 

ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  วางแผนและด าเนินการตามแผนและการก ากับติดตามเป็นรายไตรมาส 

 

                                                                                  

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้จัดท า        ลงชื่อ…………………………………………….ผู้บริหาร 
    (นางสาวจินตนา  กีเกียง)                               (นายวัฒนศักดิ์  จันทร์แปลง) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน             สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว 
 

 


