
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
………………………………………………………… 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามหนังสือที่  ขก 0032.005/ว.168 ลงวันที่ 3 ธันวาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือใช้สนับสนุนงบค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ปีงบประมาณ 2562 นั้น 

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ได้รับจัดสรรงบดำเนินการจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน 313,470 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุทุก
ประเภท ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่า
สาธารณูปโภค  
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  มีแผนระบุการใช้ จำนวน 15 รายการ   เป็นเงิน 45,000 บาท 
 - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีแผนระบุการใช้ จำนวน 2 รายการ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  มีแผนระบุการใช้ จำนวน 12 รายการ  เป็นเงิน 25,000 บาท 
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  มีแผนระบุการใช้ จำนวน 25 รายการ  เป็นเงิน 15,000 บาท 
 - ค่าวัสดุสำนักงาน  มีแผนระบุการใช้ จำนวน 42 รายการ  เป็นเงิน 25,000 บาท 
 - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีแผนระบุการใช้ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท 
   รวมเป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ : ตั้งค่าใช้จ่าย เป็นค่าเบี้ยเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ สสอ.หนองสองห้อง 9 คน เป็นเงิน  
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  ค่าสาธารณูปโภค 53,470 บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
รวมค่าจัดซื้อจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสาธารณูปโภค  313,470 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน) 
ตารางท่ี  1 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบ

ราคา 
ประกวด

ราคา 
วิธีพิเศษ วิธีกรณี

พิเศษ 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market :  

e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding :  
e-bidding) 

4 
โครงการ 

4  
โครงการ 

(ร้อยละ 100) 
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ตารางท่ี  ๒  ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรา ๕๖(๒)ข 

4 โครงการ - - 4 โครงการ 
(ร้อยละ 100) 

สรปุการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ในปีงบประมาณ 2562 
มีทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นตกลงราคาทั้งหมด คิดเป็น 100 %  

ตารางท่ี ๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที ่ ประเภท งบประมาณท่ีตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 18,390 40.87 
2 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 43,580 87.16 
3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 0 0 
4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  15,000 13,630 90.87 
5 ค่าวัสดุสำนักงาน 25,000 23,650 94.60 
6 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 0 0 
 รวม 180,000 99,250 55.14 

 
ในปีงบประมาณ 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผล

บังคับใช้เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณหมวด 300 งบดำเนินการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง   เป็น วิธีวิธีเฉพาะเจาะจงมาตรา ๕๖(๒) ข จำนวน  99,250 บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นสองพัน) คิดเป็นร้อยละ  55.14 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  และคิดเป็นร้อยละ 31.66 ของงบประมาณที่
จัดสรร 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน  125,151  บาท คิดเป็นร้อยละ 39.92  ของ
งบประมาณที่รับจัดสรร  

3. ค่าสาธารณูปโภค  จำนวน 88,698.34 บาท คิดเป็นร้อยละ ๒8.30 ของงบประมาณท่ีรับจัดสรร 
 คงเหลือเงินงบประมาณ  370.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12  

รวมใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น  313,099.34 บาท คงเหลืองบประมาณ 370.66 บาท 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เจ้าหน้าทีพัสดุประมาณใช้ไม่ถูกต้อง 
- แผนรายการจัดซื้อ แต่ละรายการชัดเจน เมื่อถึงกำหนด ไม่ได้ซื้อตามรายการที่ระบุในแผน เนื่องจากบาง
รายการมีวัสดุคงคลังเหลือใช้ 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ไม่ชำนาญในการบันทึก e-GP ทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไป
ตามกำหนดแผนจัดซื้อ 
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3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 

- การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นรายจ่ายที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละ
เดือน และมีการอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีประชุมและจัดอบรมบ่อย 
- การใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก การใช้ในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ขึ้นกับ
ราชการ/กิจกรรมที่มีข้ึนในแต่ละเดือน 
- การจัดซื้อวัสดุบางรายการ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก วัสดุคงคลังคงเหลือพอใช้ 
- ไม่มีบุคลากรด้านพัสดุโดยตรง (มอบหมาย จพง.ธุรการ เป็น เจ้าหน้าที่ , มอบหมาย นักวิชาการ
สาธารณสุข ทำหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ) ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายมีภาระงานประจำมาก
อยู่แล้ว 
 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
- ในการประหยัดงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้ 
จัดซื้อวัสดุจากร้านค้าที่มีราคาถูกและสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้มีการสืบราคาสินค้าจาก Web Site และเปรียบเทียบ 
ราคาจากร้านต่างๆ จึงได้ราคาที่ถูกและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง มีมาตรการประหยัดพลังงาน และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจาก 2 
เฟสเป็น 3 เฟส และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เพ่ือช่วยลดประหยัดพลังงาน 
 

5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖2 และระบุรายการ
จัดซื้อจ้างจริงในปีงบประมาณ 2563   
-  สืบราคาสินค้าจาก Web Site และเปรียบเทียบราคาจากร้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับราชการ 
-  ทะเบียนควบคุมพัสดุให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
-  ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

 
      

 ผู้จัดทำรายงาน            
 

          (นายอารีย์  เชื้อสาวะถี) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที 
 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
                                     - ทราบ/อนุญาตเผยแพร่ Web Site สสอ.  

 

 
 

      (นายอาคม  ปัญญาแก้ว) 
สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  

 


