
                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 / 538 วันที ่  30  ตุลาคม  ๒๕๖๒    

เรื่อง  ขออนุญาตส่งสรุปผลรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มีนโยบาย / มาตรการ  เพื่อพัฒนา 

หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัด
จ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 ไปแล้วนั้น 
           1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง 
           2.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ 
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 (เอกสารแนบท้าย)ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจ
เชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   3.  เรื่องท่ีเสนอ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           3.1 โปรดทราบทราบและลงนาม สรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
ปีงบประมาณ 2562 
           3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
           3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

   

 



 
ที่ สน 0732/539          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      30  ตุลาคม  2562 

เรื่อง  ขอส่งสรุปผลรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 

 
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัด 

จ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 256 2 ตามที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งสรุปรายงานการวิเคราะห์การ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
โทร.  ๐ 4276 9074 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สาหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุสุมาลย์ 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

 

 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
วัน/เดือน/ปี วันที่  30 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ สรุปผลรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 
รายละเอียดข้อมูล  
                        สรุปผลรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 สสอ.กุสุมาลย์ 
Link: http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ ………………………………………  
.....................................................................................................................................................................  
...................................................................................... ........................................................... ....................  

 

         ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง    

           
 
         

   

             (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)                                      (นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)    
 ตำแหน่ง เจ้าพนกังานสาธารณสุข ชำนาญงาน                                      ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)    

     วันท่ี 30 ตุลาคม 2562                                    วันท่ี 30 ตุลาคม 2562   
 

 

           ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
                   
 
             (นางาสาวสุชัญญา  ผิวตะศาสตร์)  
         ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
              วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 

 

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

สรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ตามบทบาทภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  ได้ดำเนินงานประเด็นแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment 
- ITA)  พัฒนากระบวนงานสำหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based EBIT) พ.ศ. 2562  

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จึงได้จัดทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง,ปัญหาและ
อุปสรรค,การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,และ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          จัดทําโดย  
               สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์   

                                                                         ประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
       เรื่อง                  หน้า 
 
 
1.วเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  1 
2.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง         7 
3. ปัญหาและอุปสรรค          9 
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562          10 
5. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง               10 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  โดยสรุป
รายการในรูปตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 
ภาพรวม 
ตารางที่ 1 ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
ภาพรวม 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ร้อยละ 
1.เฉพาะเจาะจง 36 97.30 
2.วิธีสอบราคา 0 0.00 
3.วิธีพิเศษ 0 0.00 
4.วิธีกรณีพิเศษ 0 0.00 
5.วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 1 2.70 

รวม 37 100.00 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบยีบข้อ79 /กฎกระทรวง 
วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท มาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบยีบข้อ79 /กฎกระทรวง 
วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท 
มาตรา 56 วรรค (2) (ข) และระเบยีบข้อ79 /กฎกระทรวง หนังสือด่วนที่สุด 
ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สงิหาคม 2560 ยกเว้นไม่ต้องลงใน
ระบบ 
e-GP และให้ใช้แบบฟอร์มการจัดซ้ือ/จา้ง เหมือนกับระบบ e-GP 
วิธีคัดเลือก ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มาตรา 56 (1) และ
ระเบียนข้อ74 
วิธีคัดเลือก ครั้งหนึ่งวงเงินเกิน 500,000 บาท มาตรา 56 (1) และระเบยีน 
ข้อ74 
วีธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) การซ้ือครั่งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 
500,000 ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง และระเบียบขอ้ 29 (1) 
วีธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) การซ้ือครั่งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 
500,000 ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง และระเบียบขอ้ 29 (1) 



 (2) 
  ตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีโครงการรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ จะเห็นได้ว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือวิธี
เฉพาะเจาะจง จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.30 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส ์คิด
เป็นร้อยละ 2.70 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละ 97.30  ของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดในการจัดหาพัสดุ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 

1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง/จ้างเหมาบริการฯ 12 โครงการ  เป็นเงิน 68,956.00บาท 
2. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 60,000.00บาท 
3. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 45,479.00บาท 
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน  17,045.00 บาท 
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 5,520.00 บาท 

 
ตารางที ่2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
ภาพรวม 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 212,000.00  26.60 
2.วิธีสอบราคา                   -    0.00 
3.วิธีพิเศษ                   -    0.00 
4.วิธีกรณีพิเศษ                   -    0.00 
5.วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 585,000.00  73.40 

รวม 797,000.00  100.00 
 

 



 (3) 
  ตารางที่ 2 ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 212,000.00 บาท โดยมงีบประมาณที่ใช้ในการวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธ ีวิธี
ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 585,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.4 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 
212,000.00บาท คิดเป็นร้อยละ 26.60 ตามลำดับ 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1 ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 585,000.00 บาท  
2 วิธีเฉพาะเจาะจง 

1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง/จ้างเหมาบริการฯ 12 โครงการ  เป็นเงิน 
68,956.00บาท 
2. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 60,000.00บาท 
3. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 45,479.00บาท 
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน  17,045.00 บาท 
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 5,520.00 บาท 

 



(4) 
2.  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายหมวดงบประมาณ 
ตารางที่ 3 ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2562 รายหมวดงบประมาณ 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ งบดำเนินงาน  งบลงทุนค่า 
    ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ 

1.ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง 36  36 0 
    (100) (0) 
2.วิธีสอบราคา 0 0 0 
    (0) (0) 
3.วิธีพิเศษ 0 0 0 
    (0) (0) 
4.วิธีกรณีพิเศษ 0 0 0 
    (0) (0) 
5.วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 1 0 1 
    (0) (100) 

รวม 37  36 1  
 

 
 
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า จำนวนโครงการแยกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

2562 จำนวน 36 โครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับดำเนินงาน 
(ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) มีวิธีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สูงสุดเป็นลำดับแรก จำนวน 36 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  



(5) 
 

 
 
จากตารางที ่3 สำหรับงบลงทุน (เฉพาะครุภัณฑ์)  จำนวน 1 โครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กุสุมาลย์ดำเนินการจัดหาพัสดุ วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 

ตารางที่ 4 ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ราย
หมวดงบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวน

งบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุนค่า 
    ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

1. เฉพาะเจาะจง 36.00  212,000.00 0 
    (100.00) 0 
2.วิธีสอบราคา 0 0 0 
    0 0 
3.วิธีพิเศษ 0 0 0 
    0 0 
4.วิธีกรณีพิเศษ 0 0 0 
    0 0 
5.วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส ์ 1 0 585,000.00 
    0 (100.00) 

รวม 36.00  212,000.00 585,000.00  



(6) 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบดำเนินงาน) 

 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า จำนวนโครงการแยกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
2562 เป็นเงินรวม 212,000.00 บาท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับ
ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) จำนวนเงิน 212,000.00 บาท มีวิธกีารจัดหาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงสูงสุดเป็นลำดับแรก จำนวนเงิน 212,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 (งบลงทุน) 

 

 
จากตารางที่ 4 สำหรับงบลงทุน (เฉพาะครุภัณฑ์)  จำนวนเงิน 585,000บาท สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอกุสุมาลย์ดำเนินการจัดหาพัสดุ วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน 585,000บาท คิดเป็น 
 ร้อยละ 100.00  



 (7) 
 

บทวิเคราะห์ 
 
2 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร   พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity 
and Transparency Assessment  (ITA) ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้
จัดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ข้อ 1.ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีโครงการรวมทั้งสิ้น 36 
โครงการ จะเห็นได้ว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
97.30 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลำดับ 
(ตารางท่ี 1) 

ร้องละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 212,000.00 บาท โดยมี
งบประมาณท่ีใช้ในการวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 585,000.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 73.4 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 212,000.00บาท คิดเป็นร้อยละ 26.60 ตามลำดับ (ตาราง
ที่ 2) 
 จะเห็นว่า ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 (ตาราง
ที่ 1) และร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางที่ 2) เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ซึ่งใช้วงเงินงบประมาณเป็นตัวกำหนดการดำเนินการ เช่นวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน
36 โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณ 212,000.00บาท บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 
โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณ 585,000.00 บาท 

 ข้อ 2 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จำนวนโครงการแยกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 36 โครงการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับดำเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค) จำนวน 36 โครงการ มีวิธีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สูงสุดเป็นลำดับแรก จำนวน 36 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ตารางที่ 3) 

ร้องละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน
โครงการแยกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 เป็นเงินรวม 212,000.00บาท 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับดำเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค) จำนวนเงิน 212,000.00 บาท มีวิธีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สูงสุดเป็นลำดับแรก 
จำนวนเงิน 212,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ตารางท่ี 4) 

ข้อ 3 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน
โครงการแยกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 36 โครงการ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับดำเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)  



(8) 
จำนวน 36 โครงการ มีวิธีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

100.00 (ตารางที่ 3) 
จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดหาพัสดุ สำหรับงบลงทุน (เฉพาะค่าครุภัณฑ์) จำนวน 1 โครงการ สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ดำเนินการจัดหาพัสดุ วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 โดยมีวงเงินงบประมาณท่ีเป็นตัวแปรในการกำหนดวิธีการจัดหา ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ 

รัฐบาล ที่เพ่ิมความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562  
สำหรับงบลงทุน (เฉพาะครุภัณฑ์)  จำนวนเงิน 585,000.00 บาท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ดำเนินการจัดหาพัสดุ วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน 585,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
100.00 (ตารางที่ 4) 

จะเห็นได้ว่าหากพิจารณาตามงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง มากทีสุดคือ วิธีประกวดราคา
อีเล็กทรอนิกส์ 
สรุป 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน และมีความ
สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ขจัดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด โดย มีวิธีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 36 โครงการ จำนวนเงิน 212,000.00 บาท 
และพัสดุ วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 585,000.00 บาท  
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3 ปัญหาและอุปสรรค 
 การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 โครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้บรรลุผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาจะพบปัญหาอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก ของสำนักงานฯ ดังนี้ 
 1.ปัญหาภายในหรือปัญหาของสำนักงานฯ  
      1.1  การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะจัดหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่
รับผิดชอบส่งรายละเอียดให้ทางพัสดุดำเนินการล่าช้า มีการปรับแก้ไขรายละเอียดลักษณะเฉพาะให้เหมาะสม
กับการใช้งานหรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน 
      1.2  ปัญหาการจัดทำราคากลาง ผู้จัดราคากลางยังไม่เข้าใจในการจัดทำราคากลางทำให้ต้องใช้
ระยะเวลานานในส่วนนี้ 
      1.3  ระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมีเรื่องเร่งด่วน ไม่อยู่ในแผนมาตั้งแต่แรก อาจทำ
ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน  และอาจทำให้กระทบต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 2.ปัญหาที่เกิดจากภายนอก 
      2.1 ไม่มีผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามข้อกำหนด ทำให้การดำเนินการไม่ทันตามกำหนด 
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2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดหาพัสดุ สำหรับงบลงทุน (เฉพาะค่าครุภัณฑ์) โดยวิธีประกวดราคา

อีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  ตั้งงบประมาณ ตามแผนไว้ที่ จำนวนเงิน 674,000.00 บาท ประกวด
ราคาอีเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถจัดหาครุภัณฑ์ ไก้ในราคาที่ตำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ซึ่งจัดหาได้ในราคา 
585,000.00 บาท ทำให้ประหยัดงบประมาณไป 89,000.00 บาท 
 
2.5 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.บุคลากรผู้รับผิดชอบงานต้องศึกษากฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีการออกมาใหม่ หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ให้เข้าใจ เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
 2. บุคลากรต้องได้รับการอบรม ฟื้นฟู ต่อเนื่องทุกปี  
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