
 
 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
(4) แนวทางแก้ไขและปรบัปรุงการบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
     อันจะน าไปสูก่ารปรบัปรุงการจดัซื้อจัดจ้าง  และการจัดหาพัสดุ     ในป ี
     งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

 

    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุจำก
เงินงบประมำณในส่วนของงบด ำเนินงำน และงบลุงทุน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ทีด ำเนินกำรโดยงำนพัสดุ กลุ่ม
งำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใน 
MOIT 3 ท่ีก ำหนดให้หน่วยงำนมีรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 

1. ร้อยละของจ านวนรายการ ท่ีด ำเนินกำรจัด/ซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

2. ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ท่ี ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง   แล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   

ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเส่ียงในกำรทุจรติ และเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ในปีงบประมำณถัดไป 
 

โดยรำยงำนผลวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ    ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์ใน 4 องค์ประกอบ คือ  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
4. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงการบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะน าไปสู่

การปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนรายการ ท่ีด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564  
              จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 
1. วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป - - 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพำะเจำะจง 26 ๑๐๐ 

รวม 26 ๑๐๐ 
 
   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในแต่ละรำยกำร รวมท้ังส้ิน 26 รำยกำร เป็นวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ท้ังหมด จ ำนวน 26 
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
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เปรียบเทียบการจัดซ้ือ/จ้าง รายเดือน ในรอบปงีบประมาณ 2564         
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

แผนภูมิที่ 1.  แสดงร้อยละของจ ำนวนรำยกำรท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ในปีงบประมำณ 2564              
                 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ/จ้ำง 

 
จำกแผนภูมิท่ี 1.   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จ้ำง   จ ำนวน 26  รำยกำร   ซึ่ง
เป็นกำรจัดซื้อ/จ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ท้ัง 26 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 และด ำเนินกำรจัดซื้อ/จ้ำงแล้วเสร็จ 
ในรอบปีงบประมำณ 2564 ท้ัง 26 รำยกำร คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณ ท่ีด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
              จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1. วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป - - 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพำะเจำะจง 2,119,379.10 ๑๐๐ 

รวม 2,119,379.10 ๑๐๐ 
 
   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในส่วนของงบด ำเนินงำน และงบลงทุน ด้วยวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในแต่ละรำยกำร  รวมเป็นจ ำนวนเงิน
ท้ังส้ิน 2,119,379.10 บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำทสิบสตำงค์)   จ ำแนกเป็น 
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วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจ ำนวนเงินท้ังส้ิน 2,119,379.10  บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเก้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำทสิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 

เปรียบเทียบการจัดซ้ือ/จ้าง รายเดือน ในรอบปงีบประมาณ 2564                                        
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของจ ำนวนงบประมำณท่ีด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
                จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
จำกแผนภูมิท่ี 2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง ได้ด ำเนินกำรจั ดซื้อ/จ้ำง จ ำนวน 
2,119,379.10 บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำทสิบสตำงค์) ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อ/
จ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ท้ัง 2,119,379.10 บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำท
สิบสตำงค์)    คิดเป็น ร้อยละ 100  และด ำเนินกำรจัดซื้อ/จ้ำงแล้วเสร็จ ในรอบปีงบประมำณ 2564 ท้ัง 
2,119,379.10 บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำทสิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 100 
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  สำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมำวิเครำะหใ์น 4 องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ ได้รับกำรจัดสรร 

งบประมำณในส่วนของงบด ำเนินงำน และงบลงทุน เป็นจ ำนวนเงิน 2,119,379.10 บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเก้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำทสิบสตำงค์) สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ทันเวลำ ภำยใต้โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวน 26 โครงกำร   เป็นจ ำนวนเงิน 2,119,379.10 บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบ
เก้ำบำทสิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร  

สรุปได้ว่ำ กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564     ของ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนดไว้   

2. การวิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
   ปีงบประมำณ 25๖4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ พบปัญหำอุปสรรคใน
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุบำงรำยกำร เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 จะมีรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรหลำยข้ันตอนแล้ว ยังมีระเบียบและข้อกฎหมำย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติอีกด้วย  ประกอบกับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ ก็ยังไม่มีเงินบ ำรุงของตัวเอง 
กำรจัดสรรงบประมำณก็ยังล่ำช้ำ ท ำให้เป็นปัญหำในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมไปด้วย 

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ปีงบประมำณ 25๖4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำร 

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้ใช้พัสดุคุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และตรวจสอบได้ จะเห็นได้จำกกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ถึง ร้อยละ 100 และไม่เกินจำก
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ ถือว่ำยังสำมำรถควบคุมกำรใช้จ่ำยได้ตำมแผน 

4. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ มีแนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

และกำรจัดหำพัสดุ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยให้จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม
โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ให้ครอบคลุม และถูกต้องตำมระเบียบต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง แล้วเสนอขออนุมัติ
แผนให้ผู้มีอ ำนำจตรวจสอบและอนุมัติแผนต่อไป 

2. ติดตำมควบคุมก ำกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมแผนท่ีได้รับอนุมัติ อย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด
มีประสิทธิภำพ และทันเวลำ 

3. ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยก่อนต้ังเบิก 
 

ลงช่ือ 
 (จ่ำเอกธวัชชัย เพทำย) 
    หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี 
 
ลงช่ือ 
 (นำยสรรเสริญ เส้งขำว) 
       สำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ 


