
  

 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร   

ที ่ ยส  ๐๕๓๒/ ๖๓๕                                              วันที ่  ๔    พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  
 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

       ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ.  
๒๕๖๒ โดยได้จัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว และได้รับกำรอนุมัติเรียบร้อย โดยได้ด ำเนินจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ระยะเวลำที่แผนก ำหนด ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น   
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมหลักธรรมำภิบำล กลุ่มงำน
บริหำร จึงขอรำยงำนผลผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ รำยละเอียดแนบมำพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 
 

                      
 ( นำยสมชำติ  ยอดดี ) 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ฝ่ำยบริหำร 
 
 

ทรำบ 
 
 
 

(นำยรัศมี  ตรีแสน) 
สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 
 
 



เอกสารการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 

กำรจัดซื้อจัดจำงเปนงำนสวนหนึ่งของงำนพัสดุดำนกำรจัดหำ ซ่ึงเปนขั้นตอนหนึ่งที่หนวย 
งำนยอมมีสวนเกี่ยวของกับกำรจัดซื้อจัดจำงอยูเสมอจะมำกหรือนอยขึ้นอยูกับงบประมำณ หนำที่และควำม
รับผิดชอบของหนวยงำนซึ่งในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจำงมีกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน และในแตละขั้นตอน 
ก็มีรำยละเอียดกำร ด ำเนินกำรคอนขำงมำก นอกจำกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรพัสดุที่หนวยงำนตำงๆ 
ตองยึดถือเปนหลัก และปฏิบัติตำมอยำงเครงครัดในกำรจัดซื้อจัดจำง ปจจุบันมีกฎระเบียบขอบังคับ และค ำสั่งตำงๆ 
เขำมำเกี่ยวของกับ กำรจัดจัดซื้อจัดจำงอีกมำกเชน พรบ. วำดวยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำตอหนวยงำนของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือเรงรัดกำรเบิกจำยเงินงบประมำณประจ ำปของรัฐบำล ดังนั้นกำร
ด ำเนินกำร จัดซื้อจัดจำงจึงมีควำมยุงยำก  โดยเฉพำะอยำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจำงที่มีวงเงินสูงฉะนั้นหนวยงำนที่
รับผิดชอบหลักกำร ในกำรจัดซื้อจัดจำง จึงจะท ำใหกำรจัดซื้อจัดจำงประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคเปนไปตำม
กฎระเบียบ ขอบังคับ และค ำสั่งที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลใหหนวยงำนไดรับประโยชนสูงสุด 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ไดรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจำยประจ ำป  

พ.ศ.๒๕๖๑  งบด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร จัดสรรใหส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำหรับเป
นคำใชจำยในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจพื้นฐำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัยไดจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใชเงินงบประมำณดังกลำวจ ำแนก เปนรำยหมวด
และผลผลิตที่ใชในกำรเบิกจำย ดังนี้ 

แผนงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ ๒๕๖๒ ตำมหนังสือขออนุมัติแผนงำน 
ด ำเนินงำน ที่ ยส ๐๕๓๒/๔๘๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

รำยกำร แผนงบประมำณ 
(บำท) 

ร้อยละ 

๑.หมวดคำใชสอย   
        ๑.๑ คำวัสดุส ำนักงำน ๕๐,๐๐๐ 16.67 
        ๑.๒ คำวัสดุงำนบำนงำนครัว ๑๐,๐๐๐ 3.33 
        ๑.๓ คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗๐,๐๐๐ 23.๓๔ 
        ๑.๔ คำวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๑๑๐,๐๐๐ 36.67 
        ๑.๕ ค่ำวัสดุกำรเกษตร ๑๐,๐๐๐ 3.33 
   
   
   



   
รำยกำร แผนงบประมำณ 

(บำท) 
ร้อยละ 

        ๑.๖ คำใช้จ่ำยประชุม/อบรม ๑๐,๐๐๐ 3.33 
                       รวมเฉพำะหมวด ๒๖๐,๐๐๐ ๘๖.๖๗ 
๒. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ๔๐,๐๐๐ ๑๓.๓๓ 
        ๒.๑ ค่ำน้ ำประปำ   
        ๒.๒ ค่ำไฟฟ้ำ 
        ๒.๓ ค่ำโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 

รวมเฉพำะหมวด ๔๐,๐๐๐ ๑๓.๓๓ 
รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละแผนงบประมำณด ำเนินงำน จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจำง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ไดรับจัดสรรงบประมำณงบด ำเนินงำนประจ ำปี 

พ.ศ.๒๕๖๑  จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจำงตำมแผน ดังนี้ 
๑.รอยละของจ ำนวนงบประมำณท่ีด ำเนินกำรแลวเสร็จในเทียบกับแผนงำนเบิกจ่ำยรำย 

หมวดปงบประมำณ ๒๕๖๒  
 

รำยกำร แผนกำรเบิกจ่ำย (บำท) ผลกำรเบิกจ่ำย 
(บำท) 

ร้อยละ 

๑.หมวดคำใชสอย    
        ๑.๑ คำวัสดุส ำนักงำน ๕๐,๐๐๐ 52,345 17.45 
        ๑.๒ คำวัสดุงำนบำนงำนครัว ๑๐,๐๐๐ 9,400 3.13 
        ๑.๓ คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗๐,๐๐๐ 65,030 21.68 
        ๑.๔ คำวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๑๑๐,๐๐๐ 114,810 38.27 
        ๑.๕ คำวัสดุกำรเกษตร ๑๐,๐๐๐ 9,400 3.13 
        ๑.๖ ค่ำใช้จ่ำยประชุม/อบรม ๑๐,๐๐๐ 4,470 1.49 

รวมเฉพำะหมวด ๒๖๐,๐๐๐ 
 

 

๒๕๕,๔๕๕  

๒. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ๔๐,๐๐๐   

        ๒.๑ ค่ำน้ ำประปำ  2,998.68 1.00 
        ๒.๒ ค่ำไฟฟ้ำ 16,818.78 5.61 
        ๒.๓ ค่ำโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 19,417.19 6.47 

รวมเฉพำะหมวด ๔๐,๐๐๐ ๓๙,๒๓๔.๖๕  

รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๔,๖๘๙.๖๕ ๙๘.๒๒ 
 

โดยจ ำแนกกำรจัดซื้อจัดจำงแบบเฉพำะเจำจง(ตกลงรำคำ) จ ำนวน ๒๕๐,๙๘๕.๐๐  ร้อยละ 
8๓.๖๖  ด ำเนินกำรโดยบันทึกขอเบิกจำย จ ำนวน ๔๓,๗๐๔.๖๕  ร้อยละ 1๔.5๗    รวมทั้งหมด  ๒๙๔,๖๘๙.๖๕ 
บำท  ร้อยละ ๙๘.๒๓  คงเหลือเงินงบประมำณจำกแผนงำน จ ำนวน  ๕,๓๑๐.๓๕ บำท  ร้อยละ ๑.๗๗   

    จำกกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจำงปงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖๒ นั้น ผปูฏิบัติไดประสบกับปญหำ
และอุปสรรคในกำรด  ำเนินงำน ทั้งในกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะพัสดุ กำรติดตอประสำนงำนผูขำย 
ผูรับจำงปญหำของตัวบุคคล ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำรเบิกจ่ำยและปญหำอ่ืนๆ ซ่ึงปญหำเหลำนั้นผู
ปฏิบัติงำนจะน ำไปศึกษำ และวิเครำะห และหำวิธีกำรแกไขเพ่ือน ำมำพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจำงใหมี
ประสิทธิภำพตอไป 
 


