
        บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
ท่ี ชม 1432/532             วันท่ี     2  ตุลาคม    2560 
เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
             
เรียน   สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

  อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จึงขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
  
 
 
 
           (นางพัทธวรรณ  ลาน้อย) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

......................................................................... 

 ในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีขั้นตอน ระเบียนวิธีการด าเนินงานด้านการ
พัสดุ สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายการพัสดุ พ.ศ.2560 ตามขอบเขตอ านาจท่ีได้รับมอบหมาย 
ดังนี้ 

1. งบลงทุน 
1.1กระบวนการจัดท าแผน การจัดท างบลงทุน 
1.1.1.ขั้นตอนการปฏิบัติ 

- หน่วยงานมีการส ารวจความต้องการตามความจ าเป็น 
- ฝ่ายบริหารรวบรวมเสนอสาธารณสุขอ าเภอเห็นชอบ และเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 

(CUP) เพื่อพิจารณา 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย (CUP) เสนอแผนการจัดท างบลงทุน ต่อ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัด และเขตบริการสุขภาพ 
1.1.2.การประเมินผลการควบคุม 
    -    การจัดท าแผนการจัดท างบลงทุนได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน 
    -    ระดับจังหวัด/เขต แจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ขอเร่งด่วน ท าให้เกิดการล่าช้า 

     1.1.3.ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 -   การจัดท าแผนช้าไม่ทันเวลา ต้องรีบเร่ง มีผลความเส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของหน่วยงาน 

     1.2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ในปีงบประมาณ 2560  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย   ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน
เนื่องจาก งบประมาณท่ีจัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีจ านวนจ ากัด  และในปีงบประมาณ 
2560 ถึง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลสันทราย ซึ่งเป็นหน่วยบริการหลักของอ าเภอสันทราย  มีแผนพัฒนา
ขยายบริการของโรงพยาบาล   จึงได้จัดงบประมาณงบลงทุนในปี 2561 ให้กับโรงพยาบาลสันทราย  ตามความ
เร่งด่วน 

     1.3. ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัด 
- การแจ้งการจัดท าแผนแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ขอเร่งด่วน ท าให้เกิดการล่าช้า 
- ความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ รพ.สต. หน่วยงานสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

สันทรายส่วนใหญ่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีราคาต่ า ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา 
 
   



 
 
    1.4. แนวทางแก้ไข และการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 
       - น าเสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอสันทราย (คพสอ.) เกี่ยวกับปัญหาการการ

แจ้งการจัดท าแผนแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน  ล่าช้า ให้ ผู้บริการได้รับทราบ และน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

       - เสนอแผนความต้องการท่ีมีความจ าเป็น ของ รพสต. ในวาระประชุม คพสอ. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง กับ ของ รพสต. หน่วยงานสังกัด สสอ. ในปีงบประมาณ 2561 

 
2. งบด ำเนินงำน 
    2.1 กระบวนการจัดท าแผน การจัดท างบด าเนินงาน (งบผลผลิต) 
    2.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  - หน่วยงานมีการส ารวจความต้องการตามความจ าเป็น 
  - สาธารณสุขอ าเภอเสนอแผนการจัดท างบด าเนินงาน ต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 2.1.2 การประเมินผลการควบคุม 
  - การจัดท าแผนงบด าเนินการมีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน 
  - ระดับจังหวัด แจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ขอเร่งด่วน ท าให้เกิดการล่าช้า 
 2.1.3 ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
  - การจัดท าแผนช้า ไม่ทันเวลา ต้องรีบเร่ง มีผลความเส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความ

ต้องการของหน่วยงาน 

 2.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้รับ จัดสรรงบประมาณ จ านวน 
299,240 บาท  โดยแบ่งเป็น 2 รอบจัดสรร ครั้งละ 149,620 บาท โดยแยกเป็นหมวดการใช้จ่าย ดังนี้ 
  1. ค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน    52,000 บาท 
  2. ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน  140,000 บาท 
  3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน    50,000 บาท 
  4. ค่าวัสดุใช้สอย   จ านวน    25,400 บาท 
  5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน    21,840 บาท 
  6. ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน    10,000 บาท 

  2.2.1 ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การแจ้งการจัดสรรงบประมาณของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความล่าช้า ท าให้การ

จัดเตรียมท าแผนงาน/โครงการ งบด าเนินงาน (งบผลผลิต) เกิดความล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย 

  - อ านาจการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเป็นอ านาจของ นายอ าเภอ ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพราะภารกิจของท่านนายอ าเภอมีมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ 



  2.2.2 การประหยัดงบประมาณ 
  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานราชการ 
 2.3 ความเส่ียงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
  - ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

 2.4 แนวทางแก้ไข และการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 
   - จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง 
  - น าเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณท่ีล่าช้า ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด

เชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหาการแจ้งการจัดท าแผน แจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ล่าช้า ให้
ผู้บริหารได้รับทราบ และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

 
 
 
 
 
        นางพัทธวรรณ ลาน้อย 
           นักวิชาการสาธารณสุขช านายการ 

                                    ผู้จัดท ารายงาน 
 


