
การวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑) ร้อยละของโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนโครงการและร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ด้วยเงินงบ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

จำนวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง 
คัด 

เลือก 

ประกาศเชญิชวนท่ัวไป 
เข้าระบบ 

e-GP(5,000+) 
ไม่เข้าระบบ 

e-GP 
 ตลาด

อิเล็กทรอ
นิกส ์

ประกวด
ราคาอิเล็ก 
ทรอนิกส ์

สอบราคา 

การจัดซื้อ ๑3 
(81.25%) 

- - - - 3 
(23.08) 

๑0 
(76.92%) 

การจัดจ้าง 3 
(9.75%) 

- - - - 3 
(100.0%) 

0 
(0.0%) 

รวม 16
(๑๐๐%) 

- - - - 6 
(37.5%) 

๑0 
(62.5%) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย(งบดำเนินงาน) และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 16 รายการ วงเงินรวม 
135,163.99 บาท ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 

จากตาราง ในการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นการจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
และประกาศกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท
ขึ้นไป ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) จำนวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 37.5       
(ปี 2561 ร้อยละ 20.0)  ทั้งนี้ในการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามความต้องการและปริมาณคงคลังที่มีอยู่ จึงทำให้
ซึ่งมูลค่าการจัดหาไม่สูงเนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  โดยการจัดซื้อที่เข้า egp เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วน
การจัดจ้างเป็นไปตามความจำเป็นตามมูลค่าของงานซึ่งในปี 2562 ซ่ึงจัดจ้างเข้าระบบ e-GP ทั้งหมด 

สรุปการจัดหาพัสดุด้วยงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 



ตารางที่ ๒  แสดงจำนวนงบประมาณ ของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

จำนวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง 
คัด 

เลือก 

ประกาศเชญิชวนท่ัวไป 
เข้าระบบ 

e-GP(๕,๐๐๐+) 
ไม่เข้าระบบ 

e-GP 
 ตลาด

อิเล็กทร
อนิกส์ 

ประกวด
ราคาอิเล็ก 
ทรอนิกส ์

สอบ
ราคา 

การจัดซื้อ 80,740.0 - - - - 48,320.0๐ 32,420.0๐ 
การจัดจ้าง 54,423.99     54,423.99 0.0 

รวม ๑35,163.99     102,744.99 32,420.0๐ 

จากตารางที่ 2   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม   มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑35,163.99  บาท  โดยแบ่งเป็นการซื้อ  จำนวน 80,740.0บาท  และจัดจ้าง  
จำนวน 54 ,423.99 บาท  โดยเป็นจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)  จำนวน 
102,744.99  บาท คิดเป็นร้อยละ 76.01 ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

๒) ร้อยละของผลการจัดหา  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ตารางท่ี ๓  แสดงผลการจัดหาและผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
           

วิธีการจัดหา 
จำนวน
โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการดำเนินการ 

เป็นไปตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได ้
ประหยัด

งบประมาณ 
การจัดซื้อ ๑3 

 
๑๓ 

(๑๐๐%) 
- 80,740.0 80,740.0 ๐๐.๐๐ 

(๐.๐๐%) 
การจัดจ้าง 3 3 

(๑๐๐%) 
- 54,423.99 54,423.99 ๐๐.๐๐ 

(๐.๐๐%) 
รวม 16  16 

(๑๐๐%) 
- ๑35,163.99 ๑35,163.99 ๐๐.๐๐ 

(๐.๐๐%) 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม   สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบดำเนินงาน  ได้ทันตาม

แผนการจัดหาพัสดุ ทั้งหมด  เนื่องจากการเร่งรัดดำเนินการและการควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน  ส่วน
จำนวนเงินที่ใช้จ่าย  เป็นไปตามแผน เนื่องจากการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 การประหยัดงบประมาณ มีตัวเลขเป็นศูนย์(0) เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมี
จำนวนน้อย มีการจัดซื้อจัดจ้างไปตามแผนแล้ว ประกอบกับในขณะจัดทำแผนได้สืบราคาท้องตลาดมาก่อน 
และราคาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อย     

 



๓) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนที่เป็นการดำเนินงานปกติเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส  ความคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  สามารถตรวจสอบได้ 

๓.๑ ไม่มีความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการ 

4) การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์กับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
  4.๑ ระยะเวลาแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาทุกโครงการ 

4.๒ การเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

 
 
   1. การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบหลายขั้นตอน  ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็น
วงจร  มักประสบปัญหาในทางปฏิบัติเสมอ  อันได้แก่  ความล่าช้าในการแจ้งจัดสรรงบประมาณ  อนุมัติ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามวิธีการและขั้นตอนต่างๆ  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  หน่วยงานขนาดเล็กมีงบประมาณน้อยและไม่มี
ผู้รับผิดชอบเฉพาะ จึงควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้อย่างเพียงพอ 
  2.การจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 มีการปรับลดงบประมาณลง  ทำให้ต้องมีการปรับ
แผนปฏิบัติการใหม่ ซึ่งทำไว้แต่ต้นปี  
  3. บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความชำนาญในการดำเนินการผ่านระบบ EGP 

 
 
 

แผนพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3  มีแนวทางดังนี ้

๑. จัดประชุม จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  เมื่อสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดแจ้งจัดสรรงบประมาณ  สามารถส่งเพื่อขออนุมัติแผนได้ทันที 

๒. เมื่อแผนจดัซื้อจัดจ้างได้รับการอนุมัติ  แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการทันที  เพ่ือให้เกิดการ
ดำเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถจัดหาได้ทัน 

๓. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถ 
4. จัดให้มีแผนการจัดหาพัสดุตามรายการพัสดุที่ต้องการใช้และพัสดุคงคลัง เพ่ือให้สามารถ

จัดหาได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและความต้องการใช้ 
 

ปัญหา อุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

แนวทางแก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 


