
                                                              บันทกึข้อความบันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
ท่ี สน ๐๑๓๒/๔๓0 วันที่  ๒    ธันวาคม    ๒๕๖๒ 
เร่ือง ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  

 เรียน   สาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
  

  ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร ได้ด าเนินการควบคุมภายในและวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์ 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร บนเว็ปไซต์ 
http://www.cupsakol.org/muangsakol/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
สกลนคร 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
  
 

                                                          
     (นายสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                                                         หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 

 

                                            อนุญาต 

                                                                                  
                                                       (นายพลนาภา  นนสุราช) 
                                                   สาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 

 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 
 
 

http://www.cupsakol.org/muangsakol/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 

 
ช่ือหน่วยงาน :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี  :  2  ธันวาคม 2562 

  หัวข้อ: รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
            ปีงบประมาณ 2562    
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

            กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร ขออนุมัติและเผยแพร่เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ผ่านเว็บไซต์    
http://www.cupsakol.org  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 

 
(นายสมปอง  ฤทธิ์ศรีบญุ) (นายพลนาภา  นนสุราช) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำขอ้มูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
(นายสมปอง  ฤทธิ์ศรีบญุ) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  



การวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 

 
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร ได้จัดท ารายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อวิเคราะห์การด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่าน ว่ามีแนว
ทางการด าเนินงานอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ ดังนี้ 

 

1.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ตารางที่ 1  งบประมาณภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 
 

หมวดงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร 
งบประมาณที่ใช้ ร้อยละ 

วัสดุ 140,000.00 140,000.00 44.08 
สาธารณูปโภค 11,820.10 11,820.10 3.72 
ค่าซ่อม 50,000.00 44,349.01 13.96 
น้ ามันเช้ือเพลิง 38,000.00 38,000.00 11.96 
เบ้ียเล้ียง 83,440.00 83,440.00 26.27 

รวม 323,260.10 317,609.11 98.25 
แหล่งข้อมูล  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 
 

 
หมวดงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 

 
งบประมาณที่ใช้ 

 
ร้อยละ 

วัสดุส านักงาน 70,000.00 70,000.00 31.48 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00 70,000.00 31.48 
น้ ามันเช้ือเพลิง 38,000.00 38,000.00 17.09 
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 50,000.00 44,349.01 19.95 

รวม 228,000.00 222,349.01 97.52 
แหล่งข้อมูล  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 



 

2.  การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา  
2.1 รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณท่ีผ่านมาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร ด าเนินการจัดซื้อจ านวน 25 
ครั้ง โดยแยกเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุส านักงานจ านวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 140,000 บาทจัดซื้อน้ ามัน
เช้ือเพลิงจ านวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 38,000 บาท และจ้างซ่อม จ านวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 44,349.01 บาท ดังตาราง 
 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

หมวด
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

แผนการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้ไป 

 

วิธีการ 
จ านวนที่ 
 ลง EGP 

วัสดุส านักงาน 4 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 0 (<5,000 บาท) 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 0 (<5,000 บาท) 
น้ ามันเช้ือเพลิง 12 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 0 (<5,000 บาท) 
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 5 50,000.00 44,349.01 เฉพาะเจาะจง 2 

รวม 25 228,000.00 222,349.01  2 
แหล่งข้อมูล  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร 
 

จากตารางปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนครได้จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนเงิน  228,000.00  บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรเป็นค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง 70,000 บาท ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 50,000 บาท และค่าวัสดุส านักงาน และคอมพิวเตอร์ 140,000 บาท 
ไม่มีการใช้งบประมาณหมวดใดเกินกว่าแผนท่ีวางไว้    



 

2.2 การวิเคราะห์ความเส่ียง 
  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เมือง
สกลนคร ได้ท าการวิเคราะห์ความเส่ียงการจัดซื้อจัดจ้างในปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในการ
ด าเนินงานได้วิเคราะห์ความเส่ียงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ก าหนดความต้องการใช้ท่ีไม่มีความจ าเป็น 
 
 

 
ส ารวจความต้องการของพัสดุท่ีจ าเป็นในการใช้ให้
ครอบคลุม ในปริมาณท่ีเหมาะสมก าหนดระยะเวลา
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง 
 

ก าหนดการซื้อ การจ้างแต่ละหมวด เดือนละ1 ครั้ง 
เพื่อไม่เป็นภาระในการจัดเก็บ และปริมาณในการใช้
พอเพียงเทียบกับสถิติปีท่ีผ่านมา 

3. การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มีการท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา
รับทราบ ทุกเดือน 

ประเด็นการท าสัญญา 
4. การได้รับอนุมัติก่อนท าสัญญา 

ต้องมีการตรวจสอบก ากับทุกกิจกรรมว่ามีการอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาก่อนท าสัญญาทุกครั้ง 

5. การใช้สัญญาใบส่ังซื้อ ส่ังจ้างไม่ถูกต้อง มีการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ กรณีซื้อจ้างเกิน 5000 บาทให้ลงใน
ระบบEGP และ ปริ้นจากระบบเลย  

6. ปริมาณงานใน BOQ ไม่ตรงตามรูปแบบ
การตรวจรับ 

มีการแต่งต้ังกรรมการ หรือคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะของงาน หรือกิจกรรมท่ีมีการจัดซื้อจัด
จ้างโดยผู้มีความรู้เฉพาะด้านในเรื่องนั้น 

ประเด็นการตรวจรับ 
7. ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา 

ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ คุณลักษณะจ านวน
คุณภาพและปริมาณ ให้ถูกต้องก่อนตรวจรับพัสดุ 

8. ไม่จัดท าเกณฑ์การตรวจรับพิจารณาไป
ก่อน 

ให้จัดท าเกณฑ์การตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนตรวจรับ
พัสดุ 

9. การตรวจรับท่ีเป็นเทคนิคสูง และซับซ้อน ต้องแต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการตรวจรับ  
2.3  การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขาดความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการท างานด้านพัสดุซึ่งได้รับ
การศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งต้องได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างมาก 

2. งบประมาณ ท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท่ี
เร่งด่วน และจ าเป็นตามนโยบายของ กระทรวง และจังหวัดเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
2.4  วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

1.  ลดการใช้วัสดุส านักงานเอกสารต่าง ๆ ท่ีส่งให้ รพ.สต. ส่งในรูปแบบ electronic file ใช้
กระดาษสองหน้า ปิดคอมพิวเตอร์ในช่วงหยุดพักกลางวันเพื่อยืดอายุการใช้งาน 



2. การเดินทางไปประชุมอบรม กรณีไปหลายคนก็เดินทางโดยรถยนต์หน่วยงานราชการไป
ด้วยกัน หรือในกรณีท่ีทางโรงพยาบาลไปประชุมอบรมงานเดียวกัน ก็ร่วมเดินทางไปกับทางโรงพยาบาลเป็นหมู่
คณะ  

 
2.5  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส ารวจพัสดุคงคลัง และความต้องการพัสดุท่ีจ าเป็นต้องใช้ ในปีงบประมาณ 2563 
2. หลังได้รับจัดสรรงบประมาณ ท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารอนุมัติ และเผยแพร่ทางส่ือ

สาธารณะ เช่น เว็ปไซต์ ของหน่วยงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. ก าหนดให้ฝ่ายหรืองานท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ พัสดุ จัดท าบันทันทึกการจัดหาพัสดุ เสนอ

มายัง ผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4. แต่งต้ัง เจ้าหน้าท่ีก าหนดคุณลักษณะ และก าหนดราคากลาง ของพัสดุ และวิธีการจัดหา

พัสดุนั้น 
5. รายงานผลการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางผู้มีอ านาจ 
6. ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ และทางส่ือออนไลน์  
7. แต่งต้ังคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อท า

หน้าท่ี 
8. ขออนุมัติการส่ังซื่อส่ังจ้างตามระเบียบพัสดุ 
9. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
10.จัดท าใบส่ังซื้อ ส่ังจ้าง 
11. จัดท าใบตรวจรับพัสดุ และรายงานผลตรวจรับพัสดุ และอนุมัติจ่ายเงิน 
12. เบิกงบประมาณ เพื่อจ่ายให้กับผู้ประกอบการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


