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วำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำร ที่ด ำเนินกำรโดยส่วน
งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)             
ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้ วเสร็จในปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริต
คอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในปีงบประมำณต่อไป  
 โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำ
พัสดุ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ฐำนข้อมูลที่น ำมำวิเครำะห์ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง รวม
ทั้งสิ้นจ ำนวน 19 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 19 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 100 
งบด ำเนินกำร 300,000 บำท ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวน 300,000 บำทและ
เงินบ ำรุงจ ำนวน 24,160 บำท รวมเป็นงบในกำรงบด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 324,160.58 บำท  ใช้จริง
จ ำนวน 315,560.58 บำท ประหยัดงบประมำณ 8,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.72 

1.1 ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 0 0 
2. วิธีคัดเลือก 0 0 
3. วิธีเฉพำะเจำะจง 19 100 
รวม 19 100 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 19 โครงกำร จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจ ำนวนสูงสุดคือวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน  19
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100  
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1.2 ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 0  0 
2. วิธีคัดเลือก 0 0 
3. วิธีเฉพำะเจำะจง 315,560.58 100 
รวม 315,560.58 100 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 315,560.58 บำท จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจ ำนวนสูงสุดคือวิธีเฉพำะเจำะจง 
จ ำนวน 315,560.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 100  

2. กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 2563 

2.1 รำยงำนสรุปผลกำรจักซ้ือจัดจ้ำง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 19 โครงกำร จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจ ำนวนสูงสุดคือวิธีตกลงรำคำ 
จ ำนวน 19 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  100  ซึ่งแต่ละโครงกำรมีวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นวงเงินเล็กน้อย ต่ ำ
กว่ำ 100,000 บำท  

2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ไม่พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์จำกผู้ที่ยื่นเสนอรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ที่สั่งซื้อ
พัสดุ สิ่งของจำกญำติสำยตรง (บิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำและบุตร)  หรือผู้รู้จักใกล้ชิด ไม่พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนสร้ำงตัวแทน เพ่ือเข้ำ มำติดต่อซื้อขำย จ ำหน่ำยพัสดุ และกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงในองค์กร และไม่พบว่ำ
ผู้ตรวจรับพัสดุ/กรรมกำรตรวจรับพัสดุ ละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ นอกจำกนี้ยัง
พบว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่พบลักษณะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แบบแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง 

2.3 กำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค/ข้อจ ำกัด 
 กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีกระบวนกำรหลำยขั้นตอน ซึ่งต้องมี

ผู้เกี่ยวข้องในงำนจัดหำและซึ่งผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สำมำรถจัดหำพัสดุได้ถูกต้อง คุ้มค่ำ ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนและสนับสนุนกำรให้บริกำรผู้ป่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  แต่ด้วยควำมหลำกหลำย 
และกำรมีกระบวนกำรขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตำมให้ถูกต้องตำมระเบียบ  จึงส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำที่ล่ำช้ำ ไม่
เป็นไปตำมแผนหรือนโยบำยที่ส่วนกลำงก ำหนด จึงสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
 1) หน่วยงำนผู้ส่งค ำขอตั้งงบประมำณ และผู้จัดท ำค ำของบประมำณ ไม่เข้ำใจในระเบียบพัสดุ จึงไม่ได้
มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำ 
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 2) ผู้จัดท ำค ำของบประมำณ ขำดกำรสื่อสำร ประสำนงำนกับฝ่ำยพัสดุ เพ่ือให้จัดเตรียมควำมพร้อมใน
กำรจัดหำ 
 3) เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบพัสดุ และไม่มีควำมช ำนำญหรือประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินงำน เนื่องจำกมีกำรโยกย้ำยเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่บ่อย 
 4) เจ้ำหน้ำขำดทักษะ และควำมช ำนำญในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์               
(e-Government. Procurement: e-GP) เนื่องจำกเป็นวิชำชีพสำธำรณสุข ขำดวิชำชีพสนับสนุน ท ำหน้ำที่
ทำงกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ โดยเฉพำะ 

2.4 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณในปีงบประมำณ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในวงเงินได้รับจัดสรร จ ำนวน 324,160.58 บำท  
ด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 315,560.58 บำท ประหยัดงบประมำณ 8,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.72 ซึ่งเป็นผลมำ
จำกกำรก ำหนดแผนเป็นไปในลักษณะของกำรก ำหนดรำคำที่ต่ ำสุดและใกล้เคียงรำคำกลำงมำกท่ีสุดแล้ว 

2.5 แนวทำงแก้ไขในกำรปรับปรุง กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 กำรบริหำรงำนพัสดุ เป็นงำนที่มีบทบำทส ำคัญที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวให้บรรลุเป้ำหมำย หรือนโยบำยที่ก ำหนด ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติงำนที่มีขั้นตอน
กระบวนกำรที่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีข้อกฎหมำยและระเบียบ รวมถึงค ำสั่ง มติ ที่เกี่ยวข้องมำกมำยในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และพร้อมส ำหรับกำรรับตรวจจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น 
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภำยในของจังหวัด ตรวจสอบภำยในของเขต และตรวจสอบภำยในของ
กระทรวงสำธำรณสุข รวมถึงบริษัท ห้ำงร้ำน ประชำชน ฯลฯ  ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรจัดหำ
พัสดุด้วยควำมละเอียด รอบคอบ รัดกุม เปิดเผย โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  จักต้องใช้ศำสตร์และศิลป์
ในกำรบริหำรงำนพัสดุ ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธำของทีมงำน คณะกรรมกำร และผู้บริหำร 
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แผนพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ ของงานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
  งำนพัสดุส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้ ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำงำน ใน
ปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 

1) จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุให้ครอบคลุมสอดคล้องกับภำรกิจงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
2) มีกำรติดต่อสื่อสำร ประสำนงำน กับแต่ละงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวในกำรด ำเนินที่มี

กำรจัดหำพัสดุ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  มีกำรร่วมมือกันในกำรแก้ไขปัญหำไม่ให้เกิดขึ้นซ้ ำซ้อน เช่น 
ก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดท ำแผน และข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อม 

3) มีกำรประชุมในกำรจัดท ำแผนจัดหำ แผนค ำของบประมำณต่ำง ๆ ให้ทุกงำนภำยในส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว รับทรำบข้อมูลได้ท่ัวถึง และตรงกันทุกหน่วยงำน 

4) กำรอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุอยู่เสมอ 
5) ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องกับพัสดุในกำรเพ่ิมทักษะควำมรู้โดยกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ

เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และกฎหมำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับพัสดุ 
 

ลำยมือชื่อ      ผู้จัดท ำ 
        (นำยฤทธี  เพ็ชรนิล)   

          นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร     
               

 
ลำยมือชื่อ           ผู้บริหำร 

        (นำยสุทธิพงศ์  เหล่ำศิริวุฒิ) 
                 สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
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สรุปผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง งบด ำเนนิกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทวิ 

ที ่ งำน/โครงกำร/รำยกำร 
วิธีกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำง 
งบประมำณที่
ได้รับอนมุัต ิ

งบประมำณที่
จัดซื้อ/จดัจ้ำงได ้

แล้วเสร็จภำยในปี 2562 ประหยดั
งบประมำณ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผู้รับกำรคัดเลือก 
แล้วเสร็จ ไม่เสร็จ 

1 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ตค62-มีค63 เฉพำะเจำะจง 30,000.00 30,000.00    0.00 0.00 นำงสำร ี มัคพำน 
2 จ้ำงเหมำบริกำรบันทึกข้อมูล/ภำระงำน ตค62-มีค63 เฉพำะเจำะจง 54,000.00 52,200.00    1800.00 3.33 นส.อุบลรัตน ์ เนียมสุวรรณ 
3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เฉพำะเจำะจง 22,000.00 22,000.00    0.00 0.00 ซีดีแอนด์คอมมูนเิคชั่น จ ำกัด 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง 3,800.00 3,800.00    0.00 0.00 ซีดีแอนด์คอมมูนเิคชั่น จ ำกัด 

5 จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เฉพำะเจำะจง 8,000.00 8,000.00    0.00 0.00 ต้นมะขำมปโิตรเลี่ยม 
6 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยพร้อมติดตั้ง โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งฯ เฉพำะเจำะจง 10,000.00 10,000.00    0.00 0.00 นำยนิรันดร์  โกฏเพชร 
7 จ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมฯ เฉพำะเจำะจง 3,500.00 3,500.00    0.00 0.00 นำงสำวอำรยำ  ศิลำ 
8 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกิจกรรมโครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมฯ เฉพำะเจำะจง 22,000.00 22,000.00    0.00 0.00 นำงวันดี  เผือกนำโพธิ ์
9 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด เมย63-กย64 เฉพำะเจำะจง 30,000.00 30,000.00    0.00 0.00 นำงสำร ี มัคพำน 
10 จ้ำงเหมำบริกำรบันทึกข้อมูล/ภำระงำน เมย63-กย64 เฉพำะเจำะจง 54,000.00 52,200.00    1800.00 3.33 นส.อุบลรัตน ์ เนียมสุวรรณ 
11 จัดซื้อน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เฉพำะเจำะจง 8,000.00 3,000.00    5,000.00 62.5 ต้นมะขำมปโิตรเลี่ยม 
12 จ้ำงเหมำจดัท ำสื่อประชำสัมพันธป์้องกันยำเสพติด เฉพำะเจำะจง 10,500.00 10,500.00    0.00 0.48 นำงกมลชนก  สุคนธ์ทอง 
13 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงกำรยำเสพตดิ เฉพำะเจำะจง 3,000.00 3,000.00    0.00 0.00 นำยปฏิพำณ  โลพิศ 

14 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น เฉพำะเจำะจง 3,500.00 3,500.00    0.00 0.00 นำยปฏิพำณ  โลพิศ 

15 จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน เฉพำะเจำะจง 27,000.00 27,000.00    0.00 0.00 นำยปิยพงศ์  ตั้งสุจรติธรรม 
16 จ้ำงเหมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ป้องกันยำเสพติด เฉพำะเจำะจง 21,000.00 21,000.00    0.00 0.00 นำงกมลชนก  สุคนธ์ทอง 
17 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนตร์ำชกำร เฉพำะเจำะจง 8660.58 8660.58    0.00 0.00 นำยแสงนุมำศ  สุขแก้ว 
18 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงกำรยำเสพตดิ เฉพำะเจำะจง 3,500.00 3,500.00    0.00 0.00 นำยปฏิพำณ  โลพิศ 
19 จัดซื้ออำหำรส่งตรวจ เฉพำะเจำะจง 1,700.00 1,700.00   0.00 0.00 นำงสำร ี มัคพำน 

          

รวม 324,160.58 315,560.58   8,600.00 2.72  
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