
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

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

 ในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีขั้นตอน ระเบียนวิธีการด าเนินงานด้านการ
พัสดุ สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบเพิ่มเติม ตามขอบเขต
อ านาจท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1.งบลงทุน  ไม่ได้รับการจัดสรรด าเนินการ 

     1.1 กระบวนการจัดท าแผน การจัดท างบลงทุน 
1.1.1 ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
- 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 2561  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย   ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน
เนื่องจาก งบประมาณท่ีจัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีจ านวนจ ากัด และในปีงบประมาณ 
2561 ถึง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสันทราย ซึ่งเป็นหน่วยบริการหลักของอ าเภอสันทราย  มีแผนพัฒนา
การบริการของโรงพยาบาล   จึงได้จัดงบประมาณงบลงทุนในปี 2562 ให้กับโรงพยาบาลสันทราย  ตามความ
เร่งด่วน 

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

ส่วนใหญ่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีราคาต่ า ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา 
 
                

              / 1.4 แนวทางแก้ไข.... 
 



- 2  - 
 
       1.4 แนวทางแก้ไข และการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 
      -   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 2562 

 
2.งบด าเนินงาน 

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 าแผนการจัดท างบด าเนินงานได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน 
    -    การขออนุญาตประกาศแผนต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อ านาจลงนามอนุญาตประกาศแผนท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

          2.1.3.ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 -   การจัดท าแผนช้าไม่ทันเวลา ต้องรีบเร่ง มีผลความเ ส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของหน่วยงาน 
 

 2. สรุปผลการการประเมินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 
 ในปีงบประมาณ 2561  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย   ได้รับงบประมาณจัดสรร จ านวน 
262,370.-บาท (สองแสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็นหมวดการใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าใช้สอย อบรม ประชุม   จ านวน  10,400.-บาท คิดเป็นร้อยละ  3.96  
2. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง    จ านวน 117,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 44.59  
3. ค่าใช้สอย ในการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  จ านวน  17,000,.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.48  
4. ค่าวัสดุส านักงาน งานบ้าน  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  98,770.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 37.65 
5. ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ   จ านวน  19,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ   7.32  

 การเบิกจ่ายทันเวลา 100 % 

  1.ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การแจ้งการจัดสรรงบประมาณของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความล่าช้าท าให้การ

จัดเตรียมท าแผนงาน/โครงการ งบด าเนินงาน (งบผลผลิต) เกิดความล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย 
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       2.การประหยัดงบประมาณ 
           -มีการด าเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความคุ้มทุน เนื่องจากอ าเภอสันทราย เป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีใน
ความดูแลกว้างและมีพื้นท่ีสูงห่างไกลตัวอ าเภอ ระยะทาง 50 กิโลเมตร และการเดินทางในพื้นท่ีการคมนาคม บาง
แห่งไม่สะดวก ต้องใช้ทรัพยากรในการเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 
      3.ความสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  
            -ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

  
3. แนวทางแก้ไข และการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 
      -  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง 
      -  น าสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณท่ีล่าช้า ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด

เชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหาการการแจ้งการจัดท าแผนแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ล่าช้า 
ให้ผู้บริการได้รับทราบ และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

      
        นางพัทธวรรณ  ลาน้อย 
           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                    ผู้จัดท ารายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 


