
 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุี 



ค ำน ำ 
เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 
นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน ปัญหาของตัวบุคคล และปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะ
น าไปศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สำรบัญ 
หน้า 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ๑ 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง          ๑ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง           ๔ 
การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค          ๔ 
การวิเคราะห์ความสามรถในการประหยัดงบประมาณ       ๔ 
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔          ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย 

…………………………………………. 
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ 

หน่วยงานย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการดาเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละ
ขั้นตอนก็มีรายละเอียดการ ด าเนินการค่อนข้างมาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมี
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล ดังนั้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีหลายขั้นตอนในการ
ด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการในการจัดซื้อ
จัดจ้าง จึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด 
๑. รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับอนุมัติเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๒๓๔,๒๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พัน
สองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตำรำงท่ี ๑ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงกรวย ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 25๖๓ 
              ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงรำยละเอียด กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ รำยกำร วงเงินที่ได้รับ (บำท) 
๑. งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๑/๒๕๖๓ ๑๔๐,๐๐๐.- 
๒. งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๒/๒๕๖๓ ๙๔,๒๐๐.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสำมหม่ืนสี่พันสองร้อยบำทถ้วน) ๒๓๔,๒๐๐.- 

งบด ำเนินงำน งวดท่ี 

1/2563 

งบด ำเนินงำน งวดท่ี 

2/2563 

59.78% 

40.22% 

๑ 



๒ 
ตำรำงท่ี ๒ รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ 256๓ ดังนี้ 

 
 

 

 
 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๙ โครงการวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น  
175,700.-บาท คิดเป็นร้อยละ 72.02 ของงบประมาณท้ังสิ้น 

- บันทึกอนุมัติในรูปแบบการบันทึกจ่าย จานวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น  
58,500.-บาท เป็นร้อยละ 24.98๓ ของงบประมาณท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ รำยกำรเบิก - จ่ำยงบประมำณ จ ำนวนโครงกำร 
วงเงินที่ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง 9 175,700 72.02 
๒. ด าเนินการแบบบันทึกจ่าย 2 58,500 ๒๔.๙๘ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง แบบ

เฉพำะเจำะจง 

ด ำเนินกำรแบบบันทึกจ่ำย 

72.02% 

24.98% 



 
๓ 

ตำรำงท่ี ๓ แสดงรำยละเอียดหมวดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
วงเงินที่ได้รับ 

(บาท) 
วงเงินเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่าวัสดสุ านักงาน 20,000 19,820 99.10 
2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 18,400 92.00 
3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,000 4,500 90.00 

4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 20,000 3,500 17.50 

5 ค่าวัสดไุฟฟ้า 3,000 - 0.00 
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 10,000 9,850 98.50 
7 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์ 5,000 - 0.00 
8 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑไ์ฟฟ้า 3,000 - 0.00 

9  ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาด 89,700 89,700 100.00 

10 ค่าสาธารณูปโภค 58,500 58,231 99.54 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  234,200 204,001 87.11 
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วงเงินเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 



 
๔ 

ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1. จัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งสิ้น ๑๔๕,๗๗๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  

คิดเป็นร้อยละ 82.97 ของงบประมาณท้ังสิ้น 
2. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้าง คือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ  

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นจ านวนทั้งสิ้น 58,231.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๖ ของงบประมาณท้ังสิ้น 

3. คงเหลือเงินงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินงาน จานวน 30,199.-บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อย 
เก้าสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ ของงบประมาณท้ังสิ้น 

4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ 
ทั้งสิ้น 
๒. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสา 
สุขอ าเภอบางกรวย พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ก าหนดไว้ 
๓. กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๓ 

1. ปัญหาที่เกิดจากการที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ท าให้พบข้อปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

- เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีปัญหาในการเชื่อมต่อ, ช้า และหลุดบ่อย 
- ระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
2. ปัญหาจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น การไหลของเอกสารการ 

ด าเนินงานรับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงท าให้กระบวนการบางขั้นตอนเกิดความล่าช้า 
๔. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ 
ตารางที ่๔ สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 256๓ ที่ประหยัดได ้(ต.ค. 2562 ถึง ก.ย.256๓) 

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร( หน่วย : บำท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 

234,200 204,001 30,199 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๗.๑๐ ร้อยละ ๑๒.๙๐ 

จากตารางที ่๔ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ มีงบประมาณเหลือจ่ายเนื่องจากหน่วยงาน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในจ านวนมากพอที่จะบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 



 
๕ 

๕. แนวทำงแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

1. เพ่ือเป็นการก ากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ได้จัดท าแผนก ากับการจัดซื้อจัดจ้าง  
(time line) เป็นรายตัว เพ่ือก ากับการท างานให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ 

2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการปฏิบัติงานใน 

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยเน้น
ประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ 

5. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอ านาจอนุมัติในแต่ละข้ันตอนอย่างกระชั้นชิดเพ่ือความ 
รวดเร็วในการไหลของเอกสารต่อไป 
 

…………………………………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


