
   

 

 
 

เอกสารวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ในประเด็นเรื่องของความเสี่ยง ความสามารถใน

การประหยัดงบประมาณ  ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปรับปรุง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป   
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เอกสารวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2562 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงาน

พัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntgrity andTrnsparencyAssement : ITA) ที่กำหนดให้

ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จำแนกตาม

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผน

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา

อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา

พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ 2562 โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ 200,000 บาท 

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) ร้อยละ 
1 งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ 1/2562 102,005 51 
2  งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ 2/2562 97,995 49 
 รวมทั้งสิ้น 200,000  

จากตารางที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ 2562 จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยดำเนินการเบิกจ่าย งวดที่ 1/2562  

จำนวน 102,005 บาท คิดเป็นร้อยละ 51    งวดที่ 2/2562 จำนวน 97,995 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ รายการ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1 การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 3 62,880 31.44 
2 ดำเนินการแบบบันทึกจ่าย 35 117,720 58.86 
3 โครงการ 1 19,400 9.7 

 จากตารางที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 

จำนวน  3    โครงการ  จำนวนเงิน 62,880 บาท คิดเป็นร้อยละ  31.44   ดำเนินการจัดซื้อแบบบันทึก

รายจ่าย จำนวน  35    โครงการ จำนวนเงิน  117,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.86 ดำเนินการเบิกจ่ายแบบ

โครงการ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 19,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการการเบิกจ่ายตามแผน 

 
ตารางที่ 3  แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
1 วัสดุสำนักงาน 62,880 31.44 
2 ค่าสาธารณูปโภค 50,354 25.17 
3 ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการใน/นอกพ้ืนที่ 67,366 33.69 
4 โครงการ 19,400 9.7 
 รวม 200,000 100 
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เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ้ายจริง

ได้รับจัดสรร

ใช้จ้ายจริง
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แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนตามหมวดการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ 2562 

 
  

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2562 สำนักนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 

ดังนี้  

1. การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร 

2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ

จัดจ้าง ร้อยละ 100 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ รายการ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
1 จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ราคาสูงกว่า 5,000 บาท 9 177,670 
2 จัดซื้อจัดจ้างราคาต่ำกว่า 5,000 บาท 27 63,140 
3 ดำเนินการแบบบันทึกจ่าย 49 73,213.18 
 รวม 85 314,023.18 

 จากตารางที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 
314,023.18 บาท โดยจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ราคาสูงกว่า 5,000 บาท จำนวน 177,670 บาท จัดซื้อ
จัดจ้างราคาต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 63,140 บาท ดำเนินการจ่ายแบบบันทึกจ่าย จำนวน 73,213.18 
บาท 
  

31.44

25.17

33.69

9.7

ร้อยละการเบิกจ้ายงบประมาณแยกตามหมวด

วัสดุส านักงาน

ค้าสาธารณูปดภค

ค้าเดินทางไปปฏิบัติราชการ

โครงการ
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562  
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1 วัสดุสำนักงาน 51,025 
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,330 
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 158,750 
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,000 
5 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทางราชการ 39,515 
6 ค่าสาธารณูปโภค 34,403.18 

 จากตารางที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) ในปีงบประมาณ 2562 แยกรายละเอียดตามหมวดการจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากท่ีสุด จำนวน 158,750 บาท วัสดุสำนักงาน จำนวน 51,025 บาท  ค่า
สาธารณูปโภค จำนวน 34, 403.18 บาท ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทางราชการ จำนวน 39,515 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,330 บาท โดยค่าใช้จ่ายแยกตามหมวด
การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นไปตามแผนการเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขมราฐ บาง
รายการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้งาน 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

 
 
 
 
 

51025

39515

158750

9330

21000 34403.18

สัดส่วนการจัดซ้ือจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง)

วสัดุส ำนกังำน

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุคอมพิวเตอร์

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ค่ำสำธำรณูปโภค
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2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเขมราฐ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนในบางรายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน ที่ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซือ้จัดจ้างที่บันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เกิดความเสี่ยงในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ของเอกสาร  
 
3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-GP เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการ
บันทึกข้อมูล เมื่อมีการบันทึกผิดพลาดและต้องการแก้ไขมีขั้นตอนการแก้ที่ซับซ้อน ล่าช้า 
 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เกิดความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร 
 
4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน 200,000 บาท ได้
ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการร้อยละ 100 ไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่มาก ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเงินการคลัง
ของเครือข่ายตามที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายไตรมาส  
 
5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
 5.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำกับติดตามการทำงานให้เป็นไปตามข้ันตอนและถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 5.2 สร้างกลุ่มไลน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ ผู้บันทึกระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
 5.3 มีการควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนทุกเดือน 
 5.4 ส่งเสริมให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ได้อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ 
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