
                   บันทึกข้อความ                                                                                                         

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  โทร. 045-791124 
ที ่ยส ๐๓๓3.๑/1004                                  วันที่  29 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
 

ด้วย กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ได้จัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) โดยได้
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ทุกวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ในการนี้ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
(ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5) และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว  เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

                                                   
        (นางอภิญญา  บุญถูก) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   

                                                                                             ทราบ อนุมัต ิ                                                                                    

                                                                                    
                                                                            (นายอิสระ  ยาวะโนภาส) 
                                                                         สาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
 

   

 

 

 

 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
โทร. 045-791124 
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ค าน า 

        กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5) โดยได้
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ทุกวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

 

                                                                                   กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
                                                                                  29 ธันวาคม ๒๕๖5 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ๑ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓ 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 3 
แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 3 
ภาคผนวก 5 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖5 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงาน

ย่อมมีส่วน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของ หน่วยงาน ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละข้ันตอน

ก็มีรายละเอียดการ ด าเนินการค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่

หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลัก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การจัดจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปีของรัฐบาล ดังนั้นการด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างจึงมีความยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะท าให้การจัดซื้อจัด

จ้างประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผล

ให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด 
๑.รายละเอียดงบประมาณ 
๑.๑ เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖5 งบด าเนินงาน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว ได้จัดท าแผนปฏิบัติการใช้เงินงบประมาณดังกล่าวจ าแนกเป็นราย
หมวดและผลผลิตที่ใช้ในการเบิกจ่าย ดังนี้ 
        *ตารางที่ ๑ แผนงบประมาณรายจ่ายของ สสอ.ค าเข่ือนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

รายการ แผนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๑.หมวดค่าใช้สอย 50,000 100 
๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน 50,๐๐๐ 100 
   
   
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค - - 
   

รวม 5๐,๐๐๐ 100 
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๒.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 
จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท จึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

2.1 ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖5 

*ตารางที่ ๒ ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ล าดับที่ รายการเบิก-จ่ายงบประมาณ จ านวน (งาน) วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
๑. การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 1 50,000.- 100 
     

รวม  50,000.- 100 
 

2.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖5 

*ตารางที่ ๓ ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖5  

รายการ แผนงบประมาณ 
(บาท) 

ใช้ไป 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑.หมวดค่าใช้สอย 50,000.- 50,000.- 100 
๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน 50,๐๐๐.- 50,000.- 100 
    
    
    
    
๒.หมวดค่าสาธารณูปโภค - - - 
    
    

รวม 50,000 50,000 100 
*จากตารางที่ ๓ พบว่า ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖5 

คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นหมวดค่าใช้สอยจ านวน 50,000 บาท และหมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน 0 บาท   
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๓.ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2565 
๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

    ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  โดยได้เบิกจ่ายตาม
งบประมาณท่ีได้รับแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

              ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว   สรุปปัญหา  อุปสรรค  ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
               1. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคบิลมาถึงหน่วยงานลูกหนี้ล่าช้า เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต  ค่าไฟฟ้า นั้น ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้วจึงเบิกเฉพาะหมวดค่าใช้สอย เป็นค่า
วัสดุส านักงาน เพียงอย่างเดียว เพื่อรวดเร็วในการเบิกจ่าย 

               ๒. แยกเอกสารเบิกจ่ายเป็น 2 รอบบิลเบิกเอกสารรอบแรกยอดเบิก 35,000 บาท วัสดุ
ส านักงานเบิกได้แล้วเสร็จทันเวลา เอกสารรอบเบิกท่ี 2 ยอดเบิก 15,000 บาท วัสดุส านักงาน เอกสารท าเบิก
ผ่านการอนุมัติแล้วเสร็จ พอตั้งฎีกาไปที่สสจ.ยโสธร ให้รอยอดเงินงบประมาณ การเงินแจ้งว่ารอบเงินหมด ถึง
ท าให้การเบิกล่าช้า 
  

๓.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 นั้น ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท ใช้ไป 50,000 บาท ซึ่งเป็นยอดค่าใช้จ่ายหมวด
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุส านักงาน 50,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจัดสรรอยู่ในวงเงินที่งานแผนงานยุทธศาสตร์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรอนุมัติได้ไม่เกินงบ 
 

๓.๔ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ดังนี้ 
               1.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด  ถี่ถ้วน  เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

               2.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
               3.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีการศึกษาระเบียบและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอควบคู่กับการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีข้ันตอนมาก เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  
ตรวจสอบได้ 
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               4.เจ้าหน้าที่พัสดุควรรวบรวมระเบียบ  ค าสั่ง  หนังสือสั่งการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงาน
พัสดุไว้ให้สามารถค้นคว้าอ้างอิงได้รวดเร็ว 

               5.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ท าไว้  และเจ้าหน้าที่พัสดุต้อง
ตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือปรับปรุงแผนให้ใช้ได้จริง  ควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ส าหรับชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  และแนวทางปฏิบัติจะได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

                ๖.ด้านการก าหนดความต้องการ  เจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีการประสานงานกับผู้ใช้พัสดุก่อนการ
จัดซื้อจดัจ้าง  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  โดยเฉพาะในเรื่องของการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้น ๆ 
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการการใช้งาน 

               ๗.ด้านการบ ารุงรักษา  จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการ
ซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุแต่ละประเภทให้มีการควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี   เพื่อให้เกิดการประหยัด
งบประมาณและการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ   
               ๘.จ านวนบุคลากรด้านพัสดุมีจ านวนน้อย  แต่ปริมาณงานมีจ านวนมากขึ้น จึงควรเพิ่มจ านวน
บุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 

จากการด าเนินงานผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ การติดต่อประสานงานผู้ขาย ผู้รับจ้าง ปัญหาของตัวบุคคล และ
ปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นผู้ปฏิบัติงานจะน าไปศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือน ามา พัฒนา
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

      กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
                                     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
                                                           วันที่  29 ธันวาคม ๒๕๖5 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
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