
 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย   

จังหวัดเชียงใหม ่
 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 
  
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณทุกวิธีกำร
ด ำเนินกำรโดยกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวน
งบประมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณต่อไป 
  โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำร
จัดหำพัสดุ หวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษำรำยงำนฉบับนี้ต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณทุกวิธีกำรที่
ด ำเนินกำรโดยกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวน
งบประมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณต่อไป 

  โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำร
จัดหำพัสดุ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
252,190 บำท  จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนงำน: ยุทธศำสตร์พัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุขและสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก ผลผลิต: โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบ
สุขภำพอ ำเภอ โดยแยกเป็นหมวดกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

กิจกรรม: พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพ มำตรฐำนและสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งเพ่ิม
ประสิทธิภำพเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอ  
  1. ค่ำใช้สอย   จ ำนวน    6,500 บำท 
  2. ค่ำวัสด ุ  จ ำนวน    48,000 บำท 

กิจกรรม: สนับสนุนกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
  1. ค่ำใช้สอย   จ ำนวน    20,000 บำท 
  5. ค่ำวัสด ุ  จ ำนวน   177,690 บำท 
 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่แยกเป็นรำยหมวด เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ทุกโครงกำร ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมรำยกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 
 

 



 
ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมเงินงบประมำณ 
(บำท) 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
วิธีตกลงรำคำ วิธีเฉพำะเจำะจง วิธีประกวดรำคำ 

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding 

วิธีกรณีพิเศษ 

252,190 0 
(0%) 

252,190 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 
จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย  จ ำนวน 262,370 บำท พบว่ำเป็นงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย       
วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจ ำนวนเงินมำกท่ีสุด คือ 262,370  บำท คิดเป็นร้อยละ 100  
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ได้วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 ที่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่ได้รับจัดสรรตำมหมวด ประเด็นที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อหน่วยงำน มี
ดังต่อไปนี้ 

- กำรจัดท ำแผนในเวลำที่จ ำกัด มีผลควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำด และไม่ครอบคลุมต่อควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน 

- ในกำรจัดท ำแผน/โครงกำรเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติใช้เวลำด ำเนินกำรนำน ซึ่งส่งผลให้
ระยะเวลำกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

- ระดับจังหวัด/เขต แจ้งให้หน่วยงำนช้ำ รำยละเอียดไม่ชัดเจน ในระยะเวลำเร่งด่วน จ ำกัด 
และแบบฟอร์มมีกำรปรับเปลี่ยน ท ำให้เกิดกำรล่ำช้ำ 

 
3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

-  กำรแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีควำมล่ำช้ำ ท ำให้
กำรจัดเตรียมท ำแผนงำน/โครงกำร งบด ำเนินงำน (งบผลผลิต) เกิดควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำไปด้วย 

-  อ ำนำจกำรอนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอ ำนำจของ นำยอ ำเภอ ท ำให้เกิดควำมไม่คล่องตัวในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เพรำะภำรกิจของท่ำนนำยอ ำเภอมีมำก ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรอนุมัติ 

 
 
 



4.  การประหยัดงบประมาณ 
-  กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงำน

รำชกำร 
- มีกำรน ำกระดำษ Recycle มำใช้ในกำรจัดท ำเอกสำรทั่วไป เพื่อประหยัดงบประมำณ 
- มีกำรใช้เทคโนโลยี ส่งไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ผ่ำนทำงช่องทำง Line Email Facebook แทนกำร

ถ่ำยเอกสำรแจกให้หน่วยบริกำร เพ่ือประหยัดทรัพยำกร 
 

5. แนวทางแก้ไข และการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 
- วิเครำะห์แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปี 2562 ว่ำหมวดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไหนมีควำมจ ำเป็น หมวดไหนที่

ต้องปรับปรุงแก้ไข แล้วน ำมำวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ครอบคลุมทุกหมวดกำรใช้จ่ำยจริง 
 - น ำเสนอปัญหำในกำรจัดสรรงบประมำณท่ีล่ำช้ำ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
จังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหำกำรแจ้งกำรจัดท ำแผน แจ้งให้หน่วยบริกำรไม่ชัดเจน ล่ำช้ำ 
ให้ผู้บริหำรได้รับทรำบ และน ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำระดับสูงต่อไป 
 
 
 
ลำยมือชื่อ..................................................ผู้จัดท ำ     ลำยมือชื่อ..................................................ผู้บริหำร 
              ( นำยธนิสร ธิติปภำดำ )                                   ( นำงทิพย์วัลย์  อุ่นนันกำศ ) 
  ต ำแหน่ง...นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...                 ต ำแหน่ง...สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย… 


