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ค าน า 
  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณทุกวิธีการ
ด าเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพื่อใ ห้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ความเส่ียงในการทุจริตคอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป 
  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษารายงานฉบับนี้ต่อไป 
 
 
 

       นางพัทธวรรณ  ลาน้อย 
30 พฤศจิกายน 2561 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณทุกวิธีการท่ี
ด าเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ความเส่ียงในการทุจริตคอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป 

  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
262,370 บาท  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ
สุขภาพอ าเภอ โดยแยกเป็นหมวดการใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม: สร้างเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ และพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ  
  1. ค่าใช้สอย   จ านวน    29,600 บาท 
  2. ค่าวัสดุ   จ านวน    35,000 บาท 

กิจกรรม: สนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
  1. ค่าวัสดุใช้สอย   จ านวน    17,000 บาท 
  5. ค่าวัสดุ   จ านวน   170,770 บาท 
  6. ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน    10,000 บาท 
 
 จากข้อมูลข้างต้น การจัดซื้อจัดจ้างท่ีแยกเป็นรายหมวด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ทุกโครงการ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 



 
ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รวมเงินงบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีตกลงราคา วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding 

วิธีกรณีพิเศษ 

262,370 0 
(0%) 

262,370 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จ านวน 262,370 บาท พบว่าเป็นงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย       
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินมากท่ีสุด คือ 262,370  บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ท่ีได้ด าเนินการตามแผนท่ีได้รับจัดสรรตามหมวด ประเด็นท่ีอาจมีความเส่ียงต่อหน่วยงาน มี
ดังต่อไปนี ้

- การจัดท าแผนในเวลาท่ีจ ากัด มีผลความเส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของหน่วยงาน 

- ในการจัดท าแผน/โครงการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติใช้เวลาด าเนินการนาน ซึ่งส่งผลให้
ระยะเวลาการเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

- ระดับจังหวัด/เขต แจ้งให้หน่วยงานช้า รายละเอียดไม่ชัดเจน ในระยะเวลาเร่งด่วน จ ากัด 
และแบบฟอร์มมีการปรับเปล่ียน ท าให้เกิดการล่าช้า 

 
3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

-  การแจ้งการจัดสรรงบประมาณของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความล่าช้า ท าให้
การจัดเตรียมท าแผนงาน/โครงการ งบด าเนินงาน (งบผลผลิต) เกิดความล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย 

-  อ านาจการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเป็นอ านาจของ นายอ าเภอ ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพราะภารกิจของท่านนายอ าเภอมีมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ 

 
 
 



4.  การประหยัดงบประมาณ 
-  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

ราชการ 
- มีการน ากระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดท าเอกสารทั่วไป เพื่อประหยัดงบประมาณ 
- มีการใช้เทคโนโลยี ส่งไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ผ่านทางช่องทาง Line Email Facebook ดูออนไลน์ 

แทนการถ่ายเอกสารแจกให้หน่วยบริการ เพื่อประหยัดทรัพยากร 
 

5. แนวทางแก้ไข และการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 
- วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไหนมีความจ าเป็น หมวดไหนท่ี

ต้องปรับปรุงแก้ไข แล้วน ามาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง 
 - น าเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณท่ีล่าช้า ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหาการแจ้งการจัดท าแผน แจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ล่าช้า 
ให้ผู้บริหารได้รับทราบ และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 
 
 
 
ลายมือช่ือ..................................................ผู้จัดท า       ลายมือช่ือ..................................................ผู้บริหาร 
              ( นางพัทธวรรณ  ลาน้อย )                                   ( นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ ) 
  ต าแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ...                 ต าแหน่ง...สาธารณสุขอ าเภอสันทราย… 


