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ค าน า 
 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่ผ่ำนมำ ในภำพรวมว่ำเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ 
มีควำมคุ้มค่ำหรือมีควำมสำมำรถ ในกำรประหยัดงบประมำณได้มำกน้อยเพียงใดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีแนวโน้ม
เป็นไปในวิธีกำรใด มีกำรใช้งบประมำณในแต่ละวิธีกำรเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด วิธีกำรนั้นมีควำมเสี่ยงหรือ
ข้อจ ำกัดอย่ำงไร/หรือไม่ รวมทั้งมีกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรทบทวนและวำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณต่อไปให้มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุดและเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งใหญ่ เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ ภำยใต้
ข้อก ำหนดของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำมำรถเป็น
แนวทำงเบื้องต้นในกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ  ของหน่วยงำน
ภำครัฐและหน่วยงำนอ่ืนๆได้ในระดับหนึ่งหำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
ยินดีน ำไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือกำรพัฒนำในโอกำสต่อไป 
 
 
 

        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
        13 ธันวำคม 2565
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บทน า 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมาตรการ  
3ป. 1ค. (ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำน 
กระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน( Integrityand 
TransparencyAssessment : ITA) อย่ำงมีประสิทธิภำพมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ให้ควำมส ำคัญและก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระ        
ส ำคัญโดยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภำพ และร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2560) บูรณำกำรร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข 
ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกระบวนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งเป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุม
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ตลอดจนประเมิน “ระบบงำน” โดยเฉพำะกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มี
มำตรฐำนและมีควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล รวมไปจนถึง
กำรประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำนที่มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริต และประเมิน
แนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรป้องกันกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพ่ือสร้ำงเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรบริหำรงำน 
ของหน่วยงำน โดยเฉพำะกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมโปร่งใสส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นไปตำมระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ
ในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรให้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและมีมำตรฐำนเดียวกัน ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ ตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับ
ธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ อันจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตที่ยั่งยืน  

ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนคศรีธรรมรำช จึงจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงและจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งหมำยถึงแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกำศส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี เรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-
market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 
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พ.ศ. 2558 และจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง เป็นไปตำมระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
 2.3 เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 2.4 เพ่ีอวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และปรับปรุง
กระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ เป็นไปตำม
ระเบียบ หลักเกณฑ์      วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

3.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมำตรฐำนเดียวกันและมีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3.3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

 4.1 บุคลำกรผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
4.2 ผู้รับผิดชอบจัดหำพัสดุ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
4.3 งำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง  

 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 กลุ่มเป้ำหมำยในข้อ 4 และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกคน ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ
เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
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ผลการจัดซื้อจดัจ้างและการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

1.ผลการจัดซือ้จัดจ้างและจัดหาวสัด ุ

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับงบประมำณของ
หน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในลักษณะต่อไปนี้ 

1) ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
             หน่วย : โครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำร 

  
วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

เฉพำะเจำะจง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ A-Auction  

3 3 
(ร้อยละ100) 

- - - - - - 
 
 

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณ2565 จ ำนวน 3 โครงกำร ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจงทั้ง 3 โครงกำร ร้อยละ 100  

ตำรำงที่  2  แสดงร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                    หน่วย : บำท 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

ตกลงรำคำ สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
วิธีพิเศษ 

วิธีกรณี
พิเศษ 

A-Auction  

100,000 100,000 
(ร้อยละ100) 

- - - - - - 
 
 

 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณ2565 เป็นเงิน 100}000 บำท ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นเงิน  100,000 บำท  ร้อยละ 
100  
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2) กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นกำรด ำเนินงำนปกติเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และสำมำรถด ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรควำมโปร่งใส ควำมคุ้มค่ำ มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  
 
2.การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างและการจดัหาพัสดุ  

  2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหำกำรทุจริต 

คอร์รัปชั่นในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สนับสนุนมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ตลอดจนให้
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  โดยได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ใน 2 ลักษณะ คือ 

 1. ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 2. ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 จำกแหล่งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบด ำเนินงำนส่วน
ภูมิภำค 

  จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุข       
อ ำเภอปำกพนัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 พบว่ำ 

 1.จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 3 โครงกำร 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. จ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  จ ำนวน 100,000บำท พบว่ำ เป็นงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงรำคำจ ำนวน 
100,000บำท  คิดเป็นร้อยละ 100  

  จะเห็นว่ำร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวน
งบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นมีควำมสอดคล้องกัน กล่ำวคือ งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทั้งหมด เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำร ด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ทุกโครงกำร 

            สรุปได้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปำกพนัง นั้น เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ก ำหนดไว้ ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนมีควำมคุ้มค่ำ ประหยัดงบประมำณ และถูกต้องตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีมำตรฐำนเดียวกัน และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้    
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง จังหวัดแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้ระยะเวลำในกำรท ำ
รำยงำนในไตรมำสที่ 2 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วนกระชั้นชิดส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลำดใน
กำรด ำเนินงำนได้ และมีงบควบคุมป้องโรคที่จัดสรรเร่งด่วน ต้องรีบด ำเนินกำรให้เสร็จทันตำมเวลำที่ก ำหนด
และมีข้อจ ำกัดของกำรใช้จ่ำยงบ ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้อผิดพลำดในกำรใช้จ่ำยงบได้ 
 

2.3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

  2.3.1 หน่วยงำนขำดบุคลำกรต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ / นักวิชำกำรพัสดุ  
2.3.2 บุคลำกรผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ขำดประสบกำรณ์ และองค์    

ควำมรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
                    2.3.3 กำรแจ้งจัดสรรงบประมำณ และกำรจัดสรรงบประมำณให้กับหน่วยงำนส่วนภูมิภำค มี   

ควำมล่ำช้ำ ท ำให้หน่วยงำนต้องเร่งรีบด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ทันในไตรมำสที่ 1
และไตรมำส 2 

           2.3.4 กำรขออนุมัติปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในกรณีที่วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิน 
กว่ำแผนปฏิบัติกำรที่วำงไว้ ท ำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส่งผลให้
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรที่วำงไว้เนื่องจำก 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่ำแผนที่วำงไว้ 

           2.3.5 ควำมต้องกำรใช้พัสดุของบุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมระยะเวลำ เช่น 
ควำมต้องกำรใช้พัสดุตอนที่ส ำรวจเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อำจจะไม่
ตรงกับควำมต้องกำรใช้พัสดุในไตรมำสที่ 1, ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงในบำง
ช่วงไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ใช้จ่ำยไม่หมดท ำให้ต้องมีกำรขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ สถำนกำรณ์โรคโควิด19  

2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ   เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนังใช้วิธีกำรเฉพำะเจำะจงเป็นหลัก ประกอบกับผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลใน
พ้ืนที่ จึงสำมำรถต่อรองรำคำสิ้นค้ำและบริกำรกับผู้ค้ำ/ผู้รับจ้ำงโดยต่อ จึงท ำให้รำคำสิ้นค้ำและบริกำรอยู่ใน
รำคำที่ต่ ำกว่ำท้องตลำดทั่วไป เป็นขั้นตอนที่ท ำให้ประหยัดงบประมำณก่อนที่จะด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง    

2.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

          2.5.1 บุคลำกรผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เข้ำรับกำรอบรม เตรียมควำม
พร้อมในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

          2.5.2 จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อขออนุมัติต่อนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมรำช โดยเร็วที่สุด หลังจำกท่ีได้รับแจ้งวงเงินกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  

        2.5.3เร่งรัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
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          2.5.4 จัดท ำทะเบียนคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่วำงไว้รำย 
เดือน/ไตรมำส 

          2.5.5 ปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ 
ไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3  

         2.5.6 ส ำรวจควำมต้องกำรใช้พัสดุของบุคลำกรในหน่วยงำน โดยกำรจัดประชุมซักซ้อมควำม
เข้ำใจในกำรใช้งบประมำณ ก่อนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

         2.5.7 วำงแผนเตรียมรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนโดยไม่คำดคิด (สถำนกำรณ์โรคโควิด-19) เพ่ือ
จะได้ปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณทันท่วงที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      …………………………………………………………………………………… 
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ 2565  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนังได้รับการจัดสรร
งบประมาณงบด าเนินงานทั้งสิ้น  100,000 บาท  โดยแยกเป็นการใช้จ่ายจ านวน 3 โครงการ ดั้งนี้ 

  1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ              จ านวนเงิน  20,000  บาท     
            2..โครงการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ                                    จ านวนเงิน 50,000  บาท 
            3.ค่าสาธารณูปโภค                       จ านวนเงิน  30,000  บาท 
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