
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว  

ที่  พช ๐๓๓๒/278                                   วันที่ 30  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

เรื่อง  สรุปผลการวิเคราะหการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางป ๒๕๖3 

เรียน สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

                       ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
๒๕๖3  จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และไดดำเนินการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณแลวน้ัน 
งานตรวจสอบภายในจึงไดสรุปผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖3 ประกอบดวย การ
วิเคราะหความเสี่ยง ,การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด ,การวิเคราะหความสามารถในการประหยัด
งบประมาณ และแนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดช้ือจัดจาง อันจะนำไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จางในปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้ัน 

   ในการน้ี งานตรวจสิบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ขอสงสรุปผลการวิเคราะหการ 
จัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ใหทานทราบ เพ่ือจะนำไปปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจางของปงบประมาณ ๒๕๖4 ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมน้ี 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ 

               

 
 

(นางสาวจินตนา   กีเกียง) 
                            เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 
 
 
 
 
             (นายวัฒนศักด์ิ   จันทรแปลง) 
                                สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป ๒๕๖3  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

รายงานฉบับน้ีเปนการรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป ๒๕๖3  เพ่ือเปน

ประโยชนตอผูที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ วาดวยการบริหารพัสดุภาครัฐป 

๒๕๖๐  ซึ่งผูจัดทำไดจัดทำขึ้นเพ่ือใหผูศึกษาไดศึกษาเพ่ิมเติม  ตอไป 

 ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา  รายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจางตาม

ระเบียบพัสดุ วาดวยการบริหารพัสดุภาครัฐป ๒๕๖๐ และการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป ๒๕63 ซึ่งทำ

ใหทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง การวิเคราะหความเสี่ยง  การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด การ

วิเคราะหความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแกไขในการปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะ

นำไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่ไดวิเคราะหใหผูอานไดนำมาใชประโยชนได

ตอไป หากมีขอบกพรองประการใด  ผูจัดทำขออภัยไว ณ โอกาสน้ีดวย 

 

 

 

          

                                                                                            นางสาวจินตนา  กีเกียง 

                                                                                                     ผูจัดทำ 

                 30  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                  สารบัญ 

 

                            หนา 

๑. รายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางป ๒๕๖1                                  ๑ 

๒. รายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางป ๒๕๖2                    2 

๓. รายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางป ๒๕๖3                   3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2561 

ผลการจัดซื่อจัดจาง  งบประมาณ งบดำเนินการ ปงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจาย
ประจำป) 

ในปงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ในปงบประมาณ 2561 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ดำเนินงาน จำนวน 300,00.- บาท  คดิเปน รอยละ 100 

 
วิเคราะหรอยละการจัดซื้อจัดจางแตละประเภท ปงบประมาณ 2561 

 รอยละของจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2560  ไดรับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 
300,000.- บาท จำนวน 12  รายการ โดยจำแนกเปนรายไตรมาส 

- ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ต้ังเบิก จำนวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 5  
โครงการ คิดเปน รอยละ 41.66 
  - ดำเนินการ ไตรมาสที่ 3-4 ต้ังเบิก จำนวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 7  
โครงการ คิดเปน รอยละ 58.33 
 สรุปผลการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 300,000- บาท จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการตก
ลงราคา ไตรมาส ที่ 1-4 จำนวน 12 รายการ คิดเปนรอยละ 100 
  
 วิเคราะหรอยละการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 
 รอยละการไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ไดรับจัดสรร ทั้งสิ้น 
จำนวน 300,0.- บาท 
  - ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ในไตรมาสที่ 1 
จำนวน 150,00.- บาท ดำเนินการเบิกจาย (ไตรมาสที่ 1-2 ) จำนวน 150,000.- บาท คิดเปนรอยละ 100 
  - ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ในไตรมาสที่ 3 
จำนวน 150,00.- บาท ดำเนินการเบิกจาย (ไตรมาสที่ 3-4 ) จำนวน 150,000.- บาท คิดเปนรอยละ 100 
 

วิเคราะหปญหาและอุปสรร 
 การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ ปงบประมาณ 2561 
(งบประมาณรายจายประจำป) ยังคงพบปญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งตองดำเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตองเรงรัดการดำเนินซึ่งอาจเปนเหตุทำใหเกิดความผิดพลาดใน
การดำเนินการ  
 

แนวทางการแกไข 
 ทบทวนการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป 2560 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และเกิดความเขาใจในการดำเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 



การวิเคราะหการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2562 
 

ผลการจัดซื่อจัดจาง  งบประมาณ งบดำเนินการ ปงบประมาณ 2562 (งบประมาณรายจาย
ประจำป)  

ในปงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ในปงบประมาณ 2562 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ดำเนินงาน จำนวน 300,00.- บาท  คิดเปน รอยละ 100 
 
วิเคราะหรอยละการจัดซื้อจัดจางแตละประเภท ปงบประมาณ 2562 
 รอยละของจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2561  ไดรับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 
300,000.- บาท จำนวน 10  รายการ โดยจำแนกเปนรายไตรมาส 

- ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ต้ังเบิก จำนวน 150,000.- บาท อยูระหวางการเสนอ 
แผนการใชจายงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) เพ่ือรับการอนุมัติ 
   
 วิเคราะหรอยละการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 
 รอยละการไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ไดรับจัดสรร ทั้งสิ้น 
จำนวน 300,0.- บาท 
  - ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ในไตรมาสที่ 1 
จำนวน 150,00.- บาท อยูระหวางการเสนอแผนการใชจายงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจาย
ประจำป) เพ่ือรับการอนุมัติ  
  

วิเคราะหปญหาและอุปสรร 
 การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ ปงบประมาณ 2562 
(งบประมาณรายจายประจำป) ยังคงพบปญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ทำใหเกิดความลาชาในดำเนินการ
ตามระยะเวลา 
 

แนวทางการแกไข 
 ทบทวนการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป 2560 และ
เรงรัดการดำเนินการในขั้นตอนตางๆ 

 

 

 

 



การวิเคราะหการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2563 

ผลการจัดซื่อจัดจาง  งบประมาณ งบดำเนินการ ปงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจาย
ประจำป) 

ในปงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ในปงบประมาณ 2563 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ดำเนินงาน จำนวน 300,00.- บาท  คดิเปน รอยละ 100 

 
วิเคราะหรอยละการจัดซื้อจัดจางแตละประเภท ปงบประมาณ 2563 

 รอยละของจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2560  ไดรับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 
300,000.- บาท จำนวน 15  รายการ โดยจำแนกเปนรายไตรมาส 

- ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ต้ังเบิก จำนวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 7  
โครงการ คิดเปน รอยละ 41.66 
  - ดำเนินการ ไตรมาสที่ 3-4 ต้ังเบิก จำนวน 150,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 8  
โครงการ คิดเปน รอยละ 58.33 
 สรุปผลการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 300,000- บาท จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการตก
ลงราคา ไตรมาส ที่ 1-4 จำนวน 12 รายการ คิดเปนรอยละ 100 
  
 วิเคราะหรอยละการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 
 รอยละการไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ไดรับจัดสรร ทั้งสิ้น 
จำนวน 300,0.- บาท 
  - ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ในไตรมาสที่ 1 
จำนวน 150,00.- บาท ดำเนินการเบิกจาย (ไตรมาสที่ 1-2 ) จำนวน 150,000.- บาท คิดเปนรอยละ 100 
  - ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (งบประมาณรายจายประจำป) ในไตรมาสที่ 3 
จำนวน 150,00.- บาท ดำเนินการเบิกจาย (ไตรมาสที่ 3-4 ) จำนวน 150,000.- บาท คิดเปนรอยละ 100 
 

วิเคราะหปญหาและอุปสรร 
 การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ ปงบประมาณ 2561 
(งบประมาณรายจายประจำป) ยังคงพบปญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งตองดำเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตองเรงรัดการดำเนินซึ่งอาจเปนเหตุทำใหเกิดความผิดพลาดใน
การดำเนินการ  
 

แนวทางการแกไข 
 ทบทวนการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป 2560 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และเกิดความเขาใจในการดำเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 



การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  ๑.มีมาตรการลดการใชเครื่องใชไฟฟาในเวลาพักเที่ยงเพ่ือลดการใชไฟฟาภายในสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
  ๒.มีการใชกระดาษรีไซเคิลในการปริ้นเอกสารสารบรรณ เพ่ือลดตนทุนวัสดุสำนักงาน 

 ๓.เจาหนาที่ทุกคนในหนวยงานไดชวยกันประหยัดโดยการลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง  

 

แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา 
พัสดุของปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือใชในปงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังน้ี 

๑. ประชุมช้ีแจงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ใหชวยกัน 
ประหยัดคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ เชน การปดน้ำ ปดไฟฟาเวลาเลิกใช การตอรองราคากับผูขาย                                                                         

๒. หามาตรการชวยกันประหยัดการใชวัสดุตางๆเชน กระดาษ หมึกพิมพ หากคอมพิวเตอรเสีย 
ใหเจาหนาที่ที่มีความรูดาน IT ดูแลซอมแซมกอนหากแกไขไมไดจริงๆใหรานซอมแซมให 

๓. ใชมาตรการประหยัดพลังงานตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแนะนำ 
๔. เจาหนาที่ไดมีการทบทวนในการดำเนินงานและเรงรัดติดตามในการจัดหาพัสดุที่ตอง 

ดำเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๓  วางแผนและดำเนินการตามแผนและการกำกับติดตามเปนรายไตรมาส 

 

                                                                                  

ลงช่ือ…………………………………………………ผูจัดทำ        ลงช่ือ…………………………………………….ผูบริหาร 
    (นางสาวจินตนา  กีเกียง)                               (นายวัฒนศักด์ิ  จันทรแปลง) 

เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน             สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
 

 


