
 
 

 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รวมทั้งรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามท่ีงานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบต่างๆ ดังนี้ 

1. งบด าเนินการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ รหัสผลผลิต : 2100235095000000 กิจกรรม :  พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสกิจกรรม 210025500N4526 จ านวน 22
แผนงาน เป็นเงิน 227,550 บาท  

2. เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุง จ านวน 19 แผนงาน เป็นเงิน88,300 บาท 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง

ต้านทุจริตแก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ: โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(210025500N4546) งบด าเนินงานแหล่งของเงิน 62112XX จ านวน 1 แผนงาน 
เป็นเงิน 400 บาท  

4. โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน   
ปี 2562 จ านวน 1 แผน เปน็เงิน 10,000 บาท 

5. โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
ปีงบประมาณ 2562 งบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 แผน เป็นเงิน 
7,280 บาท 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพ้ืนที่แก่คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จังหวัดน่าน ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 งบประมาณจากกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 1 แผน เป็นเงิน 25,000 บาท 

7. โครงการนิเทศ ควบคุม ก ากับและประเมินผลของหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 แผน เป็นเงิน 9,600 บาท 

8. โครงการเฉลิมพระเกียรติควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนพระปริยัติธรรมมานุสรณ์วัด
ฟ้าสวรรค์  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน   จ านวน 1 แผน เป็นเงิน 9,000 บาท 

9. โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดน่าน ประจ าปี 2562 จ านวน 1 แผน  
     เป็นเงิน 32,900 บาท 



 
 

10. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบุรณาการ แผนงาน บูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามแลบ าบัดรักษาผุ้ติดยาเสพติด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน . จ านวน 
1 แผน เป็นเงิน 8,000 บาท 

รวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวนทั้งหมด 10 แผนงาน 
เป็นเงินทั้งสิ้น 418,030 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) นั้น  

 จากงบประมาณดังกล่าวส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จ านวน 49 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,050 บาท (สามแสนเก้า
หมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 86.97 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2562 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวง เกนิวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จ านวน 6 รายการ รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

งบด าเนินการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ รหัสผลผลิต : 2100235095000000 กิจกรรม :  พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสกิจกรรม 210025500N4526 

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 4,420 4,420 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรตัน์ / 
4,420 บาท 

บ.เต็งไตรรตัน์ / 
4,420 บาท 

 - 1/62 - 3 ต.ค. 
61 

 /   

2 ซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรตัน์ / 
6,000 บาท 

บ.เต็งไตรรตัน์ / 
6,000 บาท 

 4/62 - 1 พ.ย. 
61 

 /  

3 ซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

6,500 6,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรตัน์ / 
6,500 บาท 

บ.เต็งไตรรตัน์ / 
6,500 บาท 

 6/62 1 ธ.ค.61  /  

4 จ้างตัดหญ้าและ
ตกแต่งกิ่งไม้ 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมาน กุนาธิ / 
3,500 บาท 

นายสมาน กุนาธ ิ/ 
3,500 บาท 

 7/62 – 3 ธ.ค.
61 

 /   

5 ซื้อวัสดุส านักงาน 1,600 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมศรีค า/1,600 บาท ร้านศรีค า/1,600บาท  -  8/62 - 4 ธ.ค.61  /   

6 ซื้อน้ ามันเชื้อ กพ.
62 – ก.ค.62 

72,000 5,700 เฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์ จ ากัด/
72,000 บาท 

บ.เต็งไตรรัตน์ จ ากัด/
72,000 บาท 

- 9/62 -31 มค.62  /  



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

  6 ซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

18,230 18,230 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเลกทรอนิกส ์/ 
18,230 บาท 

ร้านบอลอิเลกทรอนิกส ์/ 
18,230 บาท 

 - 13/62- 18 กพ.62  /   

7 จ้างซ่อมรถยนต์ 
กข 9702 

   19,800     19,800  วิธีเฉพาะเจาะจง เค มอเตอร์ / 19,800 
บาท 

เค มอเตอร์ / 19,800 
บาท 

 - 15/62 - 19 มี.ค. 
62 

/    

8 ซื้อวัสดุส านักงาน 21,294 21,294 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร / 21,294 
บาท 

ร้านรวมมิตร / 21,294 
บาท 

 18/62 - 19 เม.
ย.. 62 

 /  

10 ซ้ือวัสดุงานบ้าน    23,984     23,984  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ร้านรวมมิตร / 23,984 
บาท 

ร้านรวมมิตร / 23,984 
บาท 

 - 19/62 – 19 เม.ย. 
62 

 /  

11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4,812 4,812 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร/4,812 บาท ร้านรวมมิตร/4,812 
บาท 

 20-/62--19 เม.ย.
62 

 /  

12 ซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

66,300 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์/4,500 
บาท 

บ.เต็งไตรรัตน์/4,500 
บาท 

 - 9/62-12 มิ.ย. 
62 

 /   

13 ซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

61,800 6,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์/6,900 
บาท 

บ.เต็งไตรรัตน์/6,900 
บาท 

 - 9/62- 12 มิ.ย. 
62 

 /   



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

14 ซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

54,900 5,070 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์/5,070 
บาท 

บ.เต็งไตรรัตน์/5,070 
บาท 

 - 9/62 31 ม.ค.62  /   

15 ซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

49,830 9,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์/9,040 
บาท 

บ.เต็งไตรรัตน์/9,040 
บาท 

 - 9/62 31 ม.ค.62  /  

16 จ้างเปลี่ยนมัน
หล่อลื่น ทะเบียน 
กจ 6178 

    
2,061.72  

    
2,061.72  

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนสิสันเมือง
น่าน/2,061.72 บาท 

บริษัทสยามนสิสัน
เมืองน่าน/2,061.72 

บาท 

 - 28/62 24 มิย.62  /   

17 จ้างซ่อมรถยนต์ 
ทะเบียน ป 
3899 

    26,210  26,210     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเค มอเตอร์/
26,210 บาท 

ร้านเค มอเตอร์/
26,210 บาท 

 - 620714011951-2 ก.ค
..62 

 /   

18 จ้างซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 

   3,600     3,600  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมฤทธ์ิ ทิพยศ/
3,600 บาท 

นายสมฤทธ์ิ ทิพยศ/
3,600 บาท 

 - 32/6 - 2 ก.ค.8.61  /  

19 ซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

15,600 15,600 นายสมฤทธ์ิ ทิพ
ยศ/3600 บาท 

ร้านบอลอิเลกทรอ
นิกส์/15,600 บาท 

ร้านบอลอิเลกทรอ
นิกส์/15,600บาท 

 620714223376-12 
ก.ค.62 

/  



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

20 จ้างตัดหญ้าตัดกิ่ง
ไม้ 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมาน กุนาธิ/3,500 
บาท 

นายสมาน กุนาธิ/3,500 
บาท 

 - 26/62 11 มิย.62  /   

21 จ้างตัดหญ้าตัดกิ่ง
ไม้ 

3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมาน กุนาธิ/3,500 
บาท 

นายสมาน กุนาธิ/3,500 
บาท 

- 34/62-5 ก.ค 62  / 

22 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง     40790     7,070 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเต็งไตรรตัน์
จ ากัด/7,070 บาท 

บริษัทเต็งไตรรตัน์
จ ากัด/7,070 บาท 

 - 9/62- 31 ม.ค .62  /   

เงินบ ารุงส านักงานสาธารณสุข อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินบ ารุง  

23 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน ตุลาคม 61 

4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ / 
4,800 บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ / 4ม
800 บาท 

 - 2/62 -8 ต.ค.61  /   

24 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานเดือน 
พฤศจิกายน 61 

4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ / 
4,800 บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ / 
4,800 บาท 

 - 3/62 – 5 พ.ย.61  /   

25 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/,
4800 บาท 

 5-62 -3 ธ.ค.61  /  



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

อาคารส านักงาน
เดือน ธ.ค.61 

26 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน ม.ค.62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

 10/62-2 ม.ค.62 /  

27 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน ก.พ.62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

 11/62-6 ก.พ.62 
 
 
 
 

/  

28 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน มี.ค.62  

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

 14/62-6 มี.ค.62 /  

29 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน เม.ย.62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

 16/62-2 เมย.62 /  



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

30 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน พ.ค.62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

 21/62-3 พ.ค.62 /  
 

 

31 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน มิ.ย..62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

 24/62 5 มยิ.62 /  

32 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เดือน ก.ค.62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

 30/62-30ก.ค.62 /  

33 จ้างเหมาซ่อม
เพดานห้องน้ า 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง /4000 บาท 4800 บาท - 27/62-11 มิย.62  /  

34 จ้างท าอักษร 
พลาสวู๊ด 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังป้ายน่าน/3,000 
บาท 

ร้านคลังป้ายน่าน/3,000 
บาท 

- 35/62-9 ก.ค.62 /  

35 ซื้อวัสดุตกแต่ง 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง /4,900 บาท /4,900 บาท - 33/62-3 ก.ค.62 /  



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,280 3,280 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหลวงกอ่สร้าง/
3,280บาท 

ร้านบ้านหลวงกอ่สร้าง/
3,280บาท 

- 37/62-9 กค.62 /  

37 จ้างเหมาซ่อมรั้ว 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหลวงกอ่สร้าง/
3,280บาท 

ร้านบ้านหลวงกอ่สร้าง/
3,280บาท 

- 38/62-19 กค.62 /  

38 จ้างเหมาตัดหญ้า 
ตัดกิ่งไม้ 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายสมาน กุนาธิ/3,500 
บาท 

นายสมาน กุนาธิ/3,500 
บาท 

- 41/62-6 ส.ค.62 /  

49 จ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน สค.62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800บาท 

- 40/62-2 ส.ค.62 /  

40 จ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน กย.62 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุนาธิ/4,800 
บาท 

นางพรพิมล กุนาธิ/
4,800 บาท 

- 42/62- ก.ย.62  /  

41 ซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

7,520 7,520 เฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์ จ ากัด/
7,520 บาท 

บ.เต็งไตรรัตน์จ ากัด/
7,520 บาท 

- 9/62-31 ม.ค.62  /  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอภูเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2562 แผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรมพัฒนาความรู้
ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (210025500N4546) งบด าเนินงานแหล่งของเงิน 62112XX  
42 จ้างท าป้ายไวนิล 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพอเพียงโฟโต้ / 400 ร้านพอเพียงโฟโต้ / 400  - 8/62 - 12 มี.ค. 62  /   



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

บาท บาท 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปี 2562       /   

43 จ้างท าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง 
 
 

10,000.0
0 

10,000.0
0 

วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวมัน สุดสม / 
10,000 บาท 

นางบัวมัน สุดสม / 
10,000 บาท 

 - 25/62-  22 พ.ค./62   /  
 
  

 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปี 2562 

44 จ้างท าอาหารใน
การจัดประชุม 

7,280 7,280 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวมัน สุดสม/
7,280 บาท 

นางบัวมัน สุดสม/
7,280 บาท 

 - 32/62-12 ก.ค. 62  /   

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
จังหวัดน่าน ในเขตบริการสุขภาพที่ 1(งบสสส.) 

        

45 จ้างท าอาหารในการ
ประชุม 

      
25,000  

      
25,500  

วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวมัน สุดสม/
25,000บาท 

นางบัวมัน สุดสม/
25,000 บาท 

 - 38/62-22 พ.ค. 62  /   

โครงการนิเทศ ควบคุม ก ากับและประเมินผลหน่วยงานปฐมภูมิ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562         



 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนด 

ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

46 ค่าอาหารจดัประชุม     9,600  9,600.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีเรือน เงินค ามลู/
9,600 บาท 

นางศรีเรือน เงินค า
มูล/9,600 บาท 

 - 46/62 -12 มิย.62  /   

โครงการเฉลิมพระเกียรติควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 

-        

47 จ้าเหมาท าอาหาร
ในการจัดประชุม 
 

9,000 9,00.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวมัน สุดสม/
9,000 บาท 

นางบัวมัน สุดสม/
9,000 บาท 

 

-  47/62- 1 ก.ค.62  /   

โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  อ จังหวัดน่าน  ปี 2562 

48 จ้างเหมา
ท าอาหาร 

8,900 8,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นางธนัสถา ทองค า/8,900 
บาท 

นางสุภาพ อายุยืน/
8,000 บาท 

 -  25/62-- 22 พ.ค.
62 

 /   

โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการสุขภาวะระดับพ้ืนที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จังหวัดน่าน ในเขตบริการสขุภาพที่ 1 งบ สสส. 

49 จ้างท าอาหาร 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อายุยืน/
8,000 บาท 

นางธนัสถา ทองค า/
8,900 บาท 

 - 31/62-15 มิย.62  /   



 
 

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ได้ใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

1. งบด าเนินการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ รหัสผลผลิต : 2100235095000000 กิจกรรม :  พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสกิจกรรม 210025500N4526  ได้รับการ
จัดสรร 279,250 บาท ใช้ไปทั้งหมด 277,753.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.46  

2. เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุง ได้รับรายได้เพ่ือด าเนินการตามค่าใช้จ่าย
ด าเนินการ/กิจกรรมโครงการระหว่างปี จ านวน 212,138.59 บาท ใช้ไปทั้งหมด 
106,342.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.49 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง
ต้านทุจริตแก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ: โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(210025500N4546) งบด าเนินงานแหล่งของเงิน 62112XX ได้รับการจัดสรร 
4,000 บาท ใช้ไปทั้งหมด 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100   

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านปี 2562
ประเภทเงินบ ารุงโรงพยาบาลชุมชน ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท ใช้ไปทั้งหมด 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

5. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ บ้านหลวง จังหวัดน่าน ได้รับการ
จัดสรร 20,000 บาท ใช้ไปทั้งหมด 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขะภาวะระดับพ้ืนที่แก่คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จังหวัดน่าน ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 (งบสสส.)  ได้รับการ
จัดสรร 25,000 บาท ใช้ไปทั้งหมด 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

7. โครงการนิเทศ ควบคุม ก ากับและประเมินผลหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรร 20,000 บาท ใช้ไปทั้งหมด 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของงบประมารที่ได้รับจัดสรร 

8. โครงการเฉลิมพระเกียรติควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัด
ฟ้าสวรรค์ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรร 9,000 
บาท ใช้ไปทั้งหมด 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

9. โครงการป้องกันพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรร 32,900 
บาท ใช้ไปทั้งหมด 32,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

10. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ประจ าปี 2562 ได้รับการจัดสรร 8,000 บาท ใช้ไปทั้งหมด 8,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 



 
 

รวมที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 10 แผนงาน/โครงการ เป็นเงิน 581,288.59 บาท (ห้าแสนแปด
หมื่นสองร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 512,995.77 คิดเป็นร้อยละ 
88.25 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ซ่ึงน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 
68,293.82.82 บาท แยกเป็นเงินงบประมาณงบด าเนินการประจ าปี 2562 จ านวน 1,496.26 บาท เงิน
นอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุงของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จ านวน 66,797..56 บาท  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแยกค่าใช้จ่าย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง  จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 800.00 0.16 

2 ค่าเดินทางไปราชการ 82,927.00 16.17 

3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 46,010.00 8.97 

4 ค่าวัสดุ   

   - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 62,720.00 12.23 

   - ค่าวัสดุส านักงาน 22,894.00 4.46 

   - ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,820.00 0.74 

   - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,830.00 6.59 

  - ค่าวัสดุ’งานบ้าน 23,984.00 4.68 

  - ค่าวัสดุไฟฟ้า 4,812.00 0.94 

  - ค่าวัสดุสื่อและโฆษณา 5,300.00 1.03 

4 ค่าจ้างเหมาบริการ   

  
4.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (ประกอบเลี้ยงอาหารและ
อาหารว่าง) 

104,980.00 20.46 

  4.2 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 12,100.00 2.36 

  4.3 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ 14,000.00 2.73 

5 ค่าจ้างเหมา ใช้สอยอ่ืนๆ ค่าประกันภัยรถ 60,600.00 11.81 

6 ค่าสาธารณูปโภค   

  - ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ าประปา 20,427.47 3.98 

  - ค่าอินเตอร์เนต 13,931.40 2.71 

รวม 512,995.77 100.00 

จากตารางท่ี 2 ในปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายเงินประมาณเป็นค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการ ร้อยละ 0.16 ค่าเดินทางไปราชการ ร้อยละ 16.17 ค่าซ่อมยานพาหนะ ร้อยละ 8.97 ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง ร้อยละ 12.23 ค่าวัสดุส านักงาน ร้อยละ 4.46 ค่าวัสดุก่อสร้าง ร้อยละ 0.74 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ 6.95 ค่าวัสดุงานบ้าน 4.68 ค่าวัสดุไฟฟ้า ร้อยละ 0.94 ค่าวัสดุสื่อและโฆษณา ร้อยละ 1.03 ค่า



 
 

ประกอบเลี้ยงอาหาร ร้อยละ 20.46 ค่าดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ ร้อยละ 2.36 ค่าจ้างเหมาท าตัดหญ้าและ
ตกแต่งกิ่งไม้ ร้อยละ 2.73 ค่าจ้างเหมาและใช้สอยอ่ืนๆ ร้อยละ 11.81 ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า น้ าประปา 
โทรศัพท์) ร้อยละ 3.95 และค่าโทรคมนาคมสื่อสาร(อินเตอร์เนต) ร้อยละ 2.72 

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ค่าประกอบเลี้ยงอาหาร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 20.46 , 16.17 และ 12.23 ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 1  แสดงร้อยละค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
                ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  

 

 

3. รายงานการวิเคราะห์ผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ไดจ้ัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ตาม
ยอดการจัดสรรในแต่ละแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1. งบด าเนินการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดบัอ าเภอ รหัสผลผลิต : 2100235095000000 กิจกรรม :  พัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสกิจกรรม 210025500N4526 ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 
279,250 บาท ใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 10 แผนงาน เป็นเงิน 207,021.72 บาทคิด
เป็นร้อยละ 74.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

2. เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุง ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 173,138.59 บาท ใช้
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง  19 แผนงาน เป็นเงิน 88,300 บาทคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 



 
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตแก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอภูเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (210025500N4546) งบด าเนินงาน
แหล่งของเงิน 62112XX ได้รับการจัดสรร 4,000 บาท ใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 1 
แผนงาน เป็นเงิน 4,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

4  .โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ปี 2562 
   ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท ใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 1 แผนงาน เป็นเงิน 10,000 
    บาท คิด เป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
5.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 
   2562 งบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรร 20,000 บาทใช้งบประมาณ 
  ในการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 1 แผนงานเป็นเงิน 7,280 บาท คิดเป็นรัอยละ36.40 
  ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

    6.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
       ชีวิตระดับอ าเภอ จังหวัดน่าน ในเขตบริการสุขภาพท่ี 1 งบ สสส. ได้รับการจัดสรร 25,000 
       บาท ใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 1 แผนงาน เป็นเงิน 25000 บาทคิดเป็นร้อยละ 100  
       ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   
    7.โครงการ แผนงาน นิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
       อ าเภอบ้านหลวง ประจ าปี 2562 ได้รับการจัดสรร 20,000 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ 
       จัดจ้างจ านวน 1 แผนงานเป็นเงิน 9,600 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
        จัดสรร 
     8.โครงการเฉลิมพระเกียรติควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ 
       อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน ได้รับการจัดสรร งบประมาณ 9,000 บาท ใช้งบประมาณในการ 
       จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 แผนงานเป็นเงิน 9000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณ 
       ที่ได้รับจัดสรร 
    9 โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดน่าน ปี 2562 ได้รับการจัดสรร 32,900 บาท 
       ไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 แผนงาน จ านวนเงิน 32,900 บาท คิด 
       เป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
   10โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
       ได้รับงบประมาณ จ านวน 8,000 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 แผนงาน 
       เป็นเงิน 8,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมารที่ได้รับจัดสรร  

รวมที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 10 แผนงาน/โครงการ เป็นเงิน 581,288.59 บาท (ห้าแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น 
395,050 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 67.96 ของงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรทั้งหมด  



 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณดังกล่าวส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ บ้านหลวง ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จ านวน 10 แผนงาน/โครงการ  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 395,050 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหั้นห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
              ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง   จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ค่าใช้จ่าย 
จ านวน

แผนงาน/
โครงการ 

วิธีการจัดหา จ านวน(บาท) 

1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2 เฉพาะเจาะจง 46,010.00 

2 ค่าวัสดุ    

   - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 10 เฉพาะเจาะจง 62,720.00 

   - ค่าวัสดุส านักงาน 2 เฉพาะเจาะจง 22,894.00 

   - ค่าวัสดุก่อสร้าง 1 เฉพาะเจาะจง 3,812.00 

  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 เฉพาะเจาะจง 33,830.00 

   - ค่าวัสดุงานบ้าน 1 เฉพาะเจาะจง 23,984.00 

   - ค่าวัสดุไฟฟ้า 1 เฉพาะเจาะจง 4,812.00 

  - ค่าวัสดุสื่อและโฆษณา 2 เฉพาะเจาะจง 5,300.00 

3 ค่าจ้างเหมาบริการ    

  4.1 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 3 เฉพาะเจาะจง 12,100.00 

  4.2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ 4 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 

 4 ค่าจ้างเหมา ใช้สอยอ่ืนๆ 21 เฉพาะเจาะจง 165,560.00 

รวม 49  395,050.00 

10 รายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาตามแผน การประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จากที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวธิี
เฉพาะเจาะจงทั้งหมด จ านวน 49 แผนงาน/โครงการ  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 
จ านวน 48 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.30 มีผลการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 1 รายการได้แก่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง โดยมียอดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนด จ านวน 9,280.00 บาท 
(เก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนแผนงาน/โครงการ ผลการจัดหาตามแผน ผลการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  
              ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง   จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2562 



 
 

ล าดับ ค่าใช้จ่าย 
จ านวน

แผนงาน/
โครงการ 

ผลการจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนินการ 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 

วงเงินตามแผน 
(บาท) 

วงที่จัดหาได้ 
(บาท) 

ประหยัด 
(บาท) 

1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 10 11  46,010.00 46,010.00 0.00 

2 ค่าวัสดุ       

   - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 10 1 1 72,000.00 62,720.00 9,280.00 

   - ค่าวัสดุส านักงาน 2 4  22,894.00 22,894.00 0.00 

7200   - ค่าวัสดุก่อสร้าง 1 2  3,820.00 3,820.00 0.00 

  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 3  33,830.00 33,830.00 0.00 

   - ค่าวัสดุงานบ้าน 1 1  23,984.00 23,984.00 0.00 

   - ค่าวัสดุไฟฟ้า 1 1  4,820.00 4,812.00 0.00 

  - ค่าวัสดุสื่อและโฆษณา 2 2  5,300.00 5,300.00 0.00 

3 ค่าจ้างเหมาบริการ       

  
4.1 ค่าจ้างเหมาดูแล
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

3 3  12,100.00 12,100.00 
0.00 

  
4.2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า
และตกแต่งกิ่งไม้ 

4 4  14,000.00 14,000.00 
0.00 

 4 
ค่าจ้างเหมา ใช้สอยอ่ืนๆ
(ไม่รวมค่าประกันภัยรถ) 

21 21  165,580.00 165,580.00 
0.00 

รวม 49 48 1 404,330.00 395,050.00 9,280.00 

11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

จากที่ได้มีการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้ประสบ
ปัญหาจากกระบวนการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑. แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การบันทึกข้อมูล
บ่อยครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแก้ไขบ่อยครั้งส่งผลให้การจัดซื้อล่าช้า 

๒. ผู้ต้องการใช้พัสดุ ไม่เข้าใจถึงการเขียนคุณลักษณะและการร่างขอบเขตงานของพัสดุที่
ต้องการ รายละเอียดที่ให้ไม่เพียงพอกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบหารายละเอียด 

12 สรุปปญัหา/อุปสรรคการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 



 
 

การจัดหาพัสดุมีกระบวนการด าเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอน 
มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งท าให้เกิดปัญหากับ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
2563 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาด้านการเงิน/ด้านพัสดุ ความสามารถในการ
ด าเนินงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ เทียบไม่ได้กับผู้ที่จบด้านดังกล่าวมาโดยตรง จึงขาด
ความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน  

2. การบันทึกในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ระบบการ
เชื่อมต่อมีปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั้ง มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสาร
ได้จากระบบโดยตรง(ต้องมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในระบบบางรายการตามความ
ต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด) มีข้ันตอนหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูล
นาน รายการพัสดุในระบบหายาก ท าให้เสียเวลาในการค้นหา 

3. มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะและการพัฒนา 

1. การใช้งานในระบบ e-GP ควรเป็นระบบที่ถาวร ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผน ก าหนดคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน และ

จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. ผู้ปฏิบัติงาน ควรก าหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้า

ในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษา
จากเอกสารราชการ 

13 แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดี่ยวกันให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเข้ารับการ

อบรมความรู้ด้านพัสดุ 
3. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

จดัซื้อจัดจ้างที่ก าหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 
 
 
 
 
 

 


