
 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ โทร 042-387159    
ที่  อด 1332/317            วันที่  ๑  ธันวำคม  ๒๕๖5   

เร่ือง   ขออนุญำตน ำ กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เผยแพร่บนบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ  

 เรื่องเดิม 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอได้น ำข้อมูล กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจำ้งและกำรจัดหำพัสด ุ
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

 ข้อพิจารณา 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอได้น ำข้อมูล กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจำ้งและกำรจัดหำพัสด ุ
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สำธำรณชนรับทรำบต่อไป 
 
 ข้อเสนอ 
  หำกเห็นชอบขอได้โปรดด ำเนินกำรเห็นควรอนุญำตให้เผยแพร่ได้น ำข้อมูล กำรวิเครำะห์ผลกำรจดัซื้อจัด
จ้ำงและกำรจัดหำพัสด ุของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ   

 
 

             

           (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                           นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
        
  

        - ทรำบ 
         - อนุญำต 
 
 
                 (นำยสนธยำ ศรมีำตร) 
                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
วัน/เดือน/ป :  1  ธันวาคม  2565 
 
หัวข้อ: หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
        - กำรวิเครำะห์ผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสด ุของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
Linkภายนอก : www.ssowangsammo.com  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                       
                              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                ผู้อนุมตัิรับรอง 
 
 
                         (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                             (นายสนธยา ศรีมาตร) 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
                         วันที่  1  ธันวาคม  2565                                  วันที ่ 1  ธันวาคม  2565 

                                                ผูร้ับผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
                                                     (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                                  
                                              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ           
                                                           วันที่  1  ธันวาคม  2565 

http://www.ssowangsammo.com/


 

 

 
 

 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 



 

 
 
 

ค าน า 
 

เอกสำรฉบับนี้  จัดท ำขึ้นเพื่อสรุปวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5โดยกำรวิเครำะห์ถึงรำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน รวมถึงข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖๖ โดยน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนใน
เรื่องดังกล่ำวต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สารบัญ 

   
 หน้า 

เอกสำรเชิงวิเครำะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ  

ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ  ๒๕๖5 ๑ 

รำยงำนสรุปผลกำรจัดซือ้จัดจำ้ง    ๑-๔ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ๔ 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจดัจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ๔ 

กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ ๕ 

ข้อเสนอแนะและพัฒนำในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑ 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นงำนส่วนหนึ่งของงำนพัสดุ ด้ำนกำรจัดหำ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงำนย่อมมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอยู่เสมอ จะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมำณ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำน  ซึ่งในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรำยละเอียดกำร
ด ำเนินกำรค่อนข้ำงมำก นอกจำกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  ที่หน่วยงำนต่ำงๆ ต้องยึดถือเป็นหลัก
และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัจจุบันมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งต่ำงๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดจัดซื้อจัดจ้ำงอีกมำก เช่น พรบ. ว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2542 
มำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีของรัฐบำล ดังนั้นกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจึงมีควำมยุ่งยำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินสูง ฉะนั้นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักกำร
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จึงจะท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงำนได้รับประโยชน์สูงสุด  

 จำกกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖5  นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ทั้งในกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ กำรติดต่อประสำนงำน ปัญหำ
ของตัวบุคคล และปัญหำอื่นๆ ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ผู้ปฏิบัติงำนจะน ำไปศึกษำ วิเครำะห์ และหำวิธีกำรแก้ไขเพื่อน ำมำ
พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพต่อไป  

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖5  ดังนี้  

ล าดับที่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) 
1 งบด ำเนินงำน(ค่ำตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๑/๒๕๖5 31,600 

2 งบด ำเนินงำน(ค่ำตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๒/๒๕๖5 31,600 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,200 

 

(หกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 



 

๒ 
แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖5 

 
 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  
ล าดับที่  รายการเบิก - จ่ายงบประมาณ จ านวนโครงการ  วงเงิน (บาท)  คิดเป็นร้อยละ  

1 กำรจดัซื้อจัดจ้ำง แบบเฉพำะเจำะจง 3 63,200 100% 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงรำยละเอียดวิธีกำรจดัซื้อจัดจำ้ง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 25๖5 
 

 
  ๓ 

งบด ำเนนิกำรงวดที ่๑ 

งบด ำเนนิกำรงวดที ่๒ 
๓๑,๖๐๐.๐๐ ๓๑,๖๐๐.๐๐ 

รำยกำรเบิก - จ่ำยงบประมำณ ๒๕๖๕ 

กำรจดัซื้อจดัจำ้ง แบบ
เฉพำะเจำะจง 

๖๓,๒๐๐ 
๑๐๐% 



 

 จำกแผนภูมิแสดงร้อยละกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖5 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ ได้ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจำ้งดังนี้  

 - กำรจดัซื้อจัดจำ้งโดยวิธเีฉพำะเจำะจงจ ำนวน 3 โครงกำรวงเงินงบประมำณทั้งสิ้น ๖๓,๒๐๐บำท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมำณทั้งสิ้น 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ สังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี ไดร้ับจัดสรร
 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565 

  งบด าเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ดังนี้  

ล าดับที ่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 วัสดุส ำนักงำน ๓๑,๖๐๐ ๕๐.๐๐ 
2 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๒๐,๐๐0 ๓๑.๖๕ 
3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๑,๖๐๐ 18.3๕ 

รวม 63,200 100 
 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงรำยละเอียดหมวดกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 25๖5 
 

 
๔ 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑. จัดซื้อจดัจ้ำงได้ทั้งสิ้น 63,200 บำท (หกหมื่นสำมพันสองร้อยบำทถว้น) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของงบประมำณทั้งสิ้น 

งบด ำเนนิงำนหมวดคำ่ตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 

วัสดุส ำนักงำน 

วัสดุคอมพวิเตอร ์

วัสดุงำนบำ้นงำนครวั 

๓๑,๖๐๐ 
๕๐.๐๐% 

๒๐,๐๐๐ 
๓๑.๖๕% 

๑๑,๖๐๐ 
๑๘.๓๕% 



 

  ๒. คงเหลือเงินงบประมำณที่ไม่ได้ด ำเนินงำน จ ำนวน 0 บำท (ศูนย์บำทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
ของงบประมำณทั้งสิ้น  
  ๓.กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงเป็นไปตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น  
 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๒.๑ ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในหน่วยงำน 
  ๒.๑.๑ คดัเลือกโครงกำรที่มีควำมส ำคัญสูง 
  ๒.๑.๒ ระบุประเภทของควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล 
  ๒.๑.๓ ให้คำ่คะแนนโอกำสและระบุปัจจัยเสี่ยง 
  ๒.๑.๔ ให้คำ่คะแนนผลกระทบและอธิบำยขนำดของผลกระทบ 
  ๒.๑.๕ ค ำนวณดชันีควำมเสี่ยง 
  ๒.๒๖ ก ำหนดแนวทำงจดักำรควำมเสี่ยง 
 ๒.๒ แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในหน่วยงำน 

—   ๒.๒.๑ หลีกเลี่ยงคือ กำรตัดสินใจลดหรือระงับกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

—   ๒.๒.๒ยอมรับคือ กำรตัดสินใจด ำเนินงำนตำมกิจกรรมนั้น โดยไม่ก ำหนดแนวทำงจัดกำรควำม
 เสี่ยงเน่ืองจำกมั่นใจว่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้ 

—   ๒.๒.๓ ควบคุมคือ กำรหำมำตรกำรลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ 
—   ๒.๒.๔ถ่ำยโอนคือ กำรให้หน่วยงำนหรือกลุ่มบุคคลอื่นด ำเนินกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงนั้นๆ แทน 

 เน่ืองจำกเล็งเห็นว่ำ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดีกว่ำ คล่องตัวกว่ำและด้วยเหตุดังนั้น จึงจัดกำรกับควำม
 เสี่ยงได้ดีกว่ำ 

—   

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
 ๓.๑ ปัญหำที่เกิดจำกกำรที่กระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำง ได้พัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกำร
 จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ซึ่งระยะที่ 3 ได้พัฒนำระบบกำรจัดซื้อ
 จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงครบวงจรท ำให้พบข้อปัญหำต่ำงๆ ดังนี้  

 
 - เจ้ำหน้ำที่ยังไม่มีควำมช ำนำญในกำรบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ท ำให้มีกำรบันทึกข้อมูลผิดพลำดมี
กำรแก้ไขบ่อยครั้ง จึงท ำให้เกิดควำมล่ำช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 - เว็บไซต์กำรจัดซื้อจดัจำ้งภำครฐั มีปัญหำในกำรเชื่อมต่อ, ช้ำ และหลุดบ่อย 

 ๓.๒ ปัญหำจำกปัจจัยภำยนอกไม่สำมำรถควบคุมได้ อำทิเช่น กำรไหลของเอกสำรกำรด ำเนินงำนรบัเรื่อง
 ของหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องจึงท ำให้กระบวนกำรบำงข้ันตอนเกิดควำมล่ำชำ้  
 



 

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ 63,200 บำท ตำมกำรจัดสรร
งบประมำณในปีนั้นๆ (ตำมตำรำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
 
๕. ข้อเสนอแนะและพัฒนาในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ๕.๑ เพื่อเป็นกำรก ำกับตดิตำมกำรจัดซื้อจดัจ้ำง งำนพัสด ุได้จดัท ำแผนก ำกับกำรจดัซื้อจัดจำ้ง (time line)  
เป็นรำยตัว เพื่อก ำกับกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ถูกต้องตำมระเบียบ 
 ๕.๒ มีกำรประชุมเร่งรัดติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
 ๕.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำทีพ่ัสดุ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสด ุในกำรปฏิบัติงำนในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลำง กำรจัดซือ้จัดจำ้งภำครัฐ  และก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกันโดยเน้นประเด็นที่เกิด
ปัญหำต่ำงๆ  
 ๕.๔ ตดิตำมเอกสำรที่เสนอไปยังผู้มีอ ำนำจอนุมัตใินแต่ละขั้นตอนอย่ำงกระชั้นชิดเพื่อควำมรวเรว็ในกำรไหล
ของเอกสำรต่อไป  

 

 
 

 
 
 
 


