
 
 
 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหาร 

ที ่อจ ๐๑32.๐๑ /๖ วันที่      ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔              

เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 256๔ 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงาน
พัสดุ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่ งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการ วิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุประจำปี 256๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   

                                                                       
    (นายชาญ   พวงพันธ์) 

         ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
          

                ทราบ 

  

                                

                                                      (นายรัชพล    เดชเสงี่ยมศักดิ์) 
                     สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

            

 



 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

 

 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              คำนำ 

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่
ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการ วิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิ งปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              สารบัญ 

 เรื่อง         หน้า 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง     1 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง       3 

 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง    3 

 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ   4 

 แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ    4 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการ
โดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการ วิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  โ ด ย
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด
ในการจัดซื ้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการในภาพรวม พบว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
อำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ   
2๓  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินได้รับจัดสรร  ๔๙๒,๘๑๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสิบ
สามบาทถ้วน) ดำเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  -  - 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 2๓ 100 

รวม 2๓ 100 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน    2๓    โครงการ เป็นการวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด    
2๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางแสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามค่าใช้จ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
สำนักงาน 

วัสดุงานบ้าน
ครัว 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุ 
เชื้อเพลิง 

ค่าวัสดุ
เผยแพร่
โฆษณา 

ค่า
ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

รวม 

 จำนวน
เงิน  

366,562.00  49,616.00   25,435.00   1,500.00  49,700.00          -            -    492,813.00  

 ร้อยละ       74.38     10.07       5.16       0.30      10.08          -            -      

       กราฟ แสดงจำนวนเงินจำแนกตามค่าใช้จ่าย สำนกังานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกตามประเภทวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีชักชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
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ร้อยละ

ค่าใชส้อย ค่าวสัดสุ  านกังาน วสัดงุานบา้นครวั ค่าวสัดคุอมพิวเตอร ์

ค่าวสัด ุเชือ้เพลงิ ค่าวสัดเุผยแพร่โฆษณา ค่าครุภณัฑส์  านกังาน ค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ
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จากกราฟ พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็น ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  รองลงมาคือ  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง   ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
ในปีงบประมาณ 2563 พบความเสี่ยงในเรื่องดารจัดซื้อจัดจ้าง ที่เร่งด่วน ส่งผลที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดใน
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

 3.  ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัด
จ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 

 1.ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการรับทราบงบประมาณล่าช้า การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อจำกัด
ด้านระยะเวลาในการดำเนินการต้องจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามระยะเวลากำหนด และกรอบการเร่งรัดการเบิกจา่ย
งบประมาณตามมาตรการภาครัฐอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 

 2.เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการจัดสรรงบเพ่ือดำเนินงานทั้ง เงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ รวมทั้งงบสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามโครงการตามนโยบาย จึงทำให้รูปแบบการจัดซื้อจ้างมี
ความหลากหลาย ซึ่งหลายโครงการ ไม่เป็นภารกิจหรือ ความจำเป็นทางพัสดุของหน่วยงาน  

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) และมีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 492,813.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน)   ดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง โดยอิงราคากลาง และไม่มีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งจะทำให้เป็นภาระในปีงบประมาณถัดไป จึง
เป็นการประหยัดงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
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5. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพ่ือดำเนินการในปี งบประมาณ 256๕ ดังนี้ 

1.จัดทำแผนความต้องการพัสดุของหน่วยในปี 256๕  จัดทำรายละเอียดมาตรฐานพัสดุ และเสนอ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 

2.จัดทำระบบติดตามการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

                                                                       
    (นายชาญ   พวงพันธ์) 

         ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
          

                ทราบ 

  

                                

                                                      (นายรัชพล    เดชเสงี่ยมศักดิ์) 
                     สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

ชื่อหนว่ยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
วัน/เดือน/ปี : ........๘ ธันวาคม  256๔ ............................. 
หัวข้อ: ..... MPIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
๒.๑๗ ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔) 
 9.2 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 
 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบ
แนวทาง 
 9.4 ประกาศสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพือ่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจา้งของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหนา้เจ้าหนา้ที ่
 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (แบบ สขร. 1) 

Linkภายนอก: http://www.mueangamnat.com/ 

หมายเหตุ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

   

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูลและให้นำขึ้นเผยแพร่          

 
(นายชาญ   พวงพันธ)์ 

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
วันท่ี....๘....เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔     

           
       ( นายรัชพล    เดชเสง่ียมศักดิ์) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจรญิ   
วันท่ี  ๘....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

       
      

 

                                    ผู้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ 

                                                                                    
                                                       ( นายชาญ  พวงพันธ์ ) 
                                  ตำแหน่ง ผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
                                                      วันท่ี.... ๘....เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔     

 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มการอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู ้รับผิดชอบ  

ในการให้ข้อมูลของแต่ละงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบเดี่ยว
กันและจะต้องมีการลงลายมือของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพ่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้ผู้ทำหน้าที่นำ
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 

 


