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คำนำ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีหน่วยงานได้ดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์เป็นไปตาม

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 

จัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาท่ีกำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่า

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด  

พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด

งบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ภายใต้

ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment -  ITA) 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

 

สารบัญ 

 
  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
บทท่ี 1 บทนำ 1 
บทท่ี 2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 
 รายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3 
 โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 4 
 รายการขอเบิกจ่ายงบประมาณ 5 
 งบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ 8 
บทท่ี 3 บทวิเคราะห์ 11 
บทท่ี 4 บทสรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 13 
 4.1  บทสรุป 13 
 4.2 ความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ 14 
 4.3  ปัญหาและอุปสรรค 14 
 4.4  ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 15 
 4.5  แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 15 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

บทที่ 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เป็นไปตามระเบียบ  

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ี เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐาน

เดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามข้อกำหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                   

และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ

รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญทำในส่ิงท่ีถูกต้อง นอกจากนี้ เป็นไป

ตามการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and  

Transparency  Assessment- ITA)  ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อัน

จะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์จึงจัดทำแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ตลอดจนการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 

จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2  เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

2.3  เพื่อให้เป็นไปตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency  Assessment- ITA) 

2.4  เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และปรับปรุงกระบวนงานให้มีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

3.2  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ

แข่งขนัท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4  มีการปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

5. ขอบเขตการดำเนินงาน 

ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรีท่ี

เกี่ยวข้อง และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity  

and Transparency  Assessment- ITA) 
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บทที่ 2 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนั ก ง าน ส าธ ารณ สุ ข อ ำ เภ อ แ ม่ ว งก์  ท ำก ารวิ เค ร าะ ห์ ผ ลก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง                          

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์                   

วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ี เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency  Assessment- ITA)   

จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 

1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,458.36 บาท สำหรับ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ จำนวน 2 โครงการหลักดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงรายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2565 

รหัส
เบิกจ่าย 

วันท่ีจัดสรร รหัสงบ->งบประมาณ->รหัส
ผลผลิต->รหัสกิจกรรม 

ชื่อโครงการหลัก รับจัดสรร ต้ังเบิก อนุมัติจ่าย คงเหลือ  

024 10 พ.ย. 64 020102010301->พัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ทรัพยากรด้านสุขภาพ 
(21002 6000 Q2819) -
>21002 36008 000000-
>21002 6000 Q2819 

ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00  33,240.45  33,240.45  1,465.54  

082 05 ม.ค. 65 020106010101->กิจกรรม
สร้างเสริมความเสมอภาคด้าน
สุขภาพเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (21002 6000 
Q2826)->21002 40067 
000000->21002 6000 
Q2826 

สนับสนุนและควบคุมกำกับ
การดำเนินงานพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

30,000.00  29,871.80  29,871.80  128.20  

137 3 พ.ค. 65 020104020101->กิจกรรม
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
มีคุณภาพมาตรฐานและ
พัฒนาคณุภาพชีวิตระดบั
อำเภอ(DHB) (21002 6000 
Q2801)->21002 33095 
xxxxxx->21002 6000 
Q2801 

ค่าสนับสนุนและควบคุม
กำกับการดำเนินงานพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 

30,000.00  29,833.10  29,833.10  166.90  

152 03 พ.ค. 65 020104010701->กิจกรรม
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
มีคุณภาพมาตรฐานและ
พัฒนาคณุภาพชีวิตระดบั
อำเภอ(DHB) (21002 
650000 100000)->21002 
330095 002000000-
>21002 650000 100000 
  

ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00  9,845.23  9,845.23  154.77  

http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=008&cap=459.79000000001
http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=103&cap=7389.82
http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=132&cap=640.75999999999
http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=296&cap=0
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รหัส

เบิกจ่าย 
วันท่ีจัดสรร รหัสงบ->งบประมาณ->รหัส

ผลผลิต->รหัสกิจกรรม 
ชื่อโครงการหลัก รับจัดสรร ต้ังเบิก อนุมัติจ่าย คงเหลือ  

221 25 ก.ค. 65 020104030302->กิจกรรม
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ทุกระดบั ตาม Service Plan 
(21002 65275 8100000) 
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ/
สาธารณูปโภค->21002 
3300A 00020 00000-
>21002 65275 8100000 

ค่าสาธารณูปโภค  30,000.00  27,068.21  27,068.21  2,931.79  

236 25 ก.ค. 65 020104010701->กิจกรรม
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
มีคุณภาพมาตรฐานและ
พัฒนาคณุภาพชีวิตระดบั
อำเภอ(DHB) (21002 
650000 100000)->21002 
330095 002000000-
>21002 650000 100000 

สนับสนุนและควบคุมกำกับ
การดำเนินงานพัฒนาระบบ
สุขภาพ  

30,000.00  29,590.00  29,590.00  410.00  

283 29 ส.ค. 65 020104010701->กิจกรรม
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
มีคุณภาพมาตรฐานและ
พัฒนาคณุภาพชีวิตระดบั
อำเภอ(DHB) (21002 
650000 100000)->21002 
330095 002000000-
>21002 650000 100000 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 29,000.00  29,000.00  29,000.00  0.00  

329 06 ก.ย. 65 020104030304->กิจกรรม
ให้บริการสุขภาพแก่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอก
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
(21002 65126 2000000) 
ดำเนินการจัดทำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์ เพือ่
พัฒนาคณุภาพข้อมูลการตาย-
>21002 3300A 00020 
00000->21002 65126 
2000000 

ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน
พัฒนาคณุภาพข้อมูลการ
ตาย สสอ.แม่วงก์  

7,832.00  7,760.00  7,760.00  72.00  

        
    196,832.00  196,208.79  196,208.79  5,329.20  

 

2)  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารสุขอำเภอแม่วงก์ ไม่ได้รับการจัดสรร 

3)  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างในปปีระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารสุขอำเภอ

แม่วงก์ ไม่ได้รับการจัดสรร 

4)  เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับงบดำเนินงาน 

http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=335&cap=0
http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=335&cap=0
http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=335&cap=0
http://203.157.114.24/pmis61/user_getallocate_detail.php?id=335&cap=0
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 1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย : โครงการ 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป อ่ืนๆ (ที่ไม่ต้องดำเนินการตาม 

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
8 4 

(50.00) 
- - 4 

(50.00) 
   
จากตารางท่ี 1-2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเพียงวิธีเดียวคือวิธีเฉพาะเจาะจงและงบประมาณส่วนท่ีเหลือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย : บาท 

จำนวนงบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกาศเชิญชวนทั่วไป อ่ืนๆ (ที่ไม่ต้องดำเนินการตาม พรบ.

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
196,208.79 96,464.90 

(49.16) 
- - 99,743.89 

(50.84) 
 
  จากตารางท่ี 3 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ  

จำนวน  8  โครงการ  ใช้งบประมาณ 196,208.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

(196,832.00 บาท) พบการใช้ จ่ ายงบประมาณ  2 วิ ธี คื อ  วิ ธี เฉพ าะเจาะจงคิด เป็ นร้อยละ 49.01                      

ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และงบประมาณส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของ

รัฐท่ีไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                    

คิดเป็นร้อยละ 50.67 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 



6 

 

 
ตารางท่ี 4 แสดงรายการขอเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2565) 

รายการค่าใช้จ่าย จำนวน (บาท) ร้อยละ 
ค่าจ้างเหมา 36,393.00 37.73 
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 24,930.00 25.84 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,370.00 9.71 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 15,931.90 16.52 
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 
ค่าวัสดุสำนักงาน 9,840.00 10.20 
ค่าวัสดุอื่น ๆ 0.00 0.00 
ค่าจ้างเหมา(ก่อสร้าง) 0.00 0.00 
ผลรวมทั้งหมด         96,464.90 100.00 

จากตารางท่ี 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีดำเนินการจัดซื้อ               
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2565)       
เป็นค่าจ้างเหมามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 37.73 รองลงมาคือค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าวัสดุเช้ือเพลิง  
คิดเป็นร้อยละ  25.84 และ 16.52 ตามลำดับ ดังแผนภูมิท่ี 1 ท้ังนี้การเบิกค่าจ้างเหมาสูงเนื่องจากมีการจัดทำ
โครงการ หลายโครงการ จึงต้องมีการจ้างเหมาในการดำเนินการตามโครงการ 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2565) 
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ตารางท่ี 5 แสดงรายการขอเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่การ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 
2565) 

รายการค่าใช้จ่าย จำนวน (บาท) ร้อยละ 
ค่าพรบ. ประกันภัย 0.00 0.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 29,590.00 29.67 
ค่าตอบแทน 0.00 0.00 
ค่าโทรศัพท์ 1,574.58 1.58 
ค่าน้ำประปา 0.00 0.00 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 6,366.50 6.38 
ค่าไฟฟ้า 62,212.81 62.37 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม 0.00 0.00 
ผลรวมทั้งหมด 99,743.89 100.00 

จากตารางท่ี 5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์  มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานของหน่วยงาน

ของรัฐท่ีไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                 

( ปีงบประมาณ 2565)เป็นค่าไฟฟ้ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 62.37 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ค่าจ้างเหมา
38%

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
26%

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
10%

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
16%

ค่าวัสดุส านักงาน
10%
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ราชการ และค่าบริการอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ  29.67 และ 6.38 ตามลำดับ ดังแผนภูมิท่ี 2 ท้ังนี้ เป็นการ

เบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ และนโยบายท่ีจัดสรรงบประมาณ 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2565) 

 
 

 3) เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ                        

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

30%

ค่าโทรศัพท์
2%

ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต

6%

ค่าไฟฟ้า
62%
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

ลำดับ
ที่ 

ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ (หมวด

หลัก) 

ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่าย 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิม
พิเศษ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 สมทบประกันสังคม
พนักงานราชการ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 ค่าตอบแทนชันสูตร
พลิกศพ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 ค่าตอบแทนเงินเดือน
เต็มข้ัน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

0 0.00 1,200.00 0.66 29,590.00 15.08 

9 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

25,104.90 6.25 0.00 0.00 0 0.00 

10 ค่าเช่าบ้าน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

11 ค่าโทรศัพท์ 1,777.86 0.44 1,703.66 0.93 1,574.58 0.80 

12 ค่าไฟฟ้า 62,638.63 15.59 61,491.70 33.63 62,212.81 31.71 

13 ค่าน้ำประปา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

14 ค่าไปรษณีย์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

15 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 70,030.20 17.43 38,105.10 20.84 15,931.00 8.12 

16 ค่าถ่ายเอกสาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

17 ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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ลำดับ
ที่ 

ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ (หมวด

หลัก) 

ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
18 ค่าจ้างเหมา 74,897.90 18.64 15,240.00 8.34 36,393.00 18.55 

19 ค่าวัสดุต่าง ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

20 ค่า พรบ. ประกันภัย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

21 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,380.00 1.09 0.00 0.00 9840 5.02 

22 ค่าตอบแทนนอกเวลา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

23 ค่าเบี้ยประชุม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

24 ค่าวัสดุวิทย์ฯ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

25 ค่าธรรมเนียมฯ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

26 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 16530 4.11 0.00 0.00 0 0.00 

27 ค่าซ่อมแซมอาคาร 
บ้านพัก 

89896 22.37 0.00 0.00 0 0.00 

28 ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

25,262.69 6.29 46,543.89 25.46 24,930.00 12.71 

29 ค่าเวชภัณฑ์ยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

30 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

31 ครุภัณฑ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

32 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

33 ค่าเวชภัณฑ์ยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

34 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

35 ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม
พิเศษพนักงานราชการ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

36 ค่าตอบแทน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

37 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 15,787.85 3.93 14,006.30 7.66 6,366.50 3.24 
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ลำดับ
ที่ 

ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ (หมวด

หลัก) 

ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
38 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 7,460.00 1.86 1,245.00 0.68 0.00 0.00 

39 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,620.00 1.15 3,300.00 1.80 9,370.00 4.78 

40 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3480 0.87 0.00 0.00 0 0.00 

41 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
อบรม 

0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 

42 ค่าใช้สอย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 401,866.03 100 182,835.65 100 196,207.89 100 

  จากตารางท่ี 6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(งบดำเนินการ) โดยจำแนกตามประเภท

รายจ่ายงบประมาณ (หมวดหลัก) พบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าไฟฟ้าสูงท่ีสุด จำนวน 62,212.81 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 31.71 ของงบประมาณท่ีใช้จ่ายท้ังหมด รองลงมาคือค่าจ้างเหมา จำนวน 36,393.00 บาท คิด

เป็นร้อยละ 18.55 ของงบประมาณท่ีใช้จ่ายท้ังหมด และซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 24,930.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 12.71 ของงบประมาณท่ี ใช้จ่ายท้ังหมด ตามลำดับ ท้ังนี้ รายการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด  

ท้ังค่าไฟฟ้า , ค่าจ้างเหมา และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ในปีงบประมาณ 2565 สูงกว่าปีท่ีผ่านมาเนื่องจาก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้มีการทำโครงการมากขึ้น และมีงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย

ท่ีมากกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อย 
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บทที่ 3 

บทวิเคราะห์ 

สำนั ก ง าน ส าธ ารณ สุ ข อ ำ เภ อ แ ม่ ว งก์  ท ำก ารวิ เค ร าะ ห์ ผ ลก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง                          

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ

คณะรัฐมนตรีท่ี เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  

and Transparency Assessment- ITA)   ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ใน 2 ลักษณะ คือ  (1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  และ (2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จากแหล่งงบประมาณ คืองบดำเนินงานท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้รับจัดสรรและ

งบประมาณตามโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ ส่วนงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์  ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 

3.1 วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์  จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1)  ดำเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเพียงวิธีเดียวคือวิธี
เฉพาะเจาะจงและงบประมาณส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่การ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2)  งบประมาณท่ี ใช้ ในการจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐตามวิ ธี การจัดหาพั สดุ ในแต่ละโครงการ 4 โครงการ  
ใช้งบประมาณรายจ่ายท่ีเป็นงบดำเนินงานท้ังส้ิน 96,464.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.16 ของวงเงินท่ีเบิกจ่าย (ได้รับ
จัดสรร 196,832.00 บาท เบิกจ่าย 196,208.79 บาท ) พบการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสูงเป็นอันดับแรกในวิธีเบิกจ่าย
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมื่อพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ ( หมวดหลัก ) พบว่ามี

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าไฟฟ้า สูงท่ีสุด จำนวน 62,212.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.71 ของงบประมาณท่ีใช้

จ่ายท้ังหมด รองลงมาคือค่าจ้างเหมา จำนวน 36,393.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของงบประมาณท่ีใช้จ่าย



13 

 

ท้ังหมด และซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 24,930.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.71 ของงบประมาณท่ีใช้จ่าย

ท้ังหมด ตามลำดับ ท้ังนี้รายการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ท้ังค่าไฟฟ้า , ค่าจ้างเหมา และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

ในปีงบประมาณ 2565 สูงกว่าปีท่ีผ่านมาเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้มีการทำโครงการมากขึ้น 

และมีงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีมากกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อย 

ท้ังนี้ การดำเนินงานการจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดำเนินการจัดหา

พัสดุเป็นไปตาม (1) พรบ.การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ .ศ. 2560  (2) ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอแม่วงก์ ได้ดำเนินการโดยปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง

ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ใหผู้้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม 

กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าท่ี ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
 

3.2 เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563-2565 

การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดำเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564                

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง               

คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรจำนวน 401,866.03 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ

จัดสรรจำนวน 182,835.65 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรจำนวน 196,832.00  บาท 

จะเห็นได้ว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลดลงจากปี พ.ศ.2563 เมื่อจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณท่ีใช้มีท้ังเพิ่มขึ้น 

และลดลง ท้ังนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความต้องการเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการและ

ภาระงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง มีการใช้จ่ายเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข การจัดหาพัสดุมีประสิทธิภาพ 

สามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเกิดจากการจัดหาพัสดุได้อย่างสัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร 
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บทที่ 4 

บทสรุป 

และการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามรายงานการวิเคราะห์ 

 

ในบทนี้ขอเสนอบทสรุปและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

4.1  บทสรุป 

4.2  ความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ 

4.3  ปัญหาและอุปสรรค 

4.4  ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

4.5  แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

4.1  บทสรุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ความโปร่งใสการให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญท่ีส่งเสริม

กระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นไปตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้

มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ท่ีมี

การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานท่ีทำการของส่วนราชการ 

สามารถเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน 

โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีท่ีกำลังดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จึงจัด

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง การดำเนินงานการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เป็นไปตาม 

(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดหา

พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนด
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วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และ

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560  

 

4.2 ความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ 

การดำเนินงานการจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดำเนินการจัดหาพัสดุ

เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างเพียงอย่างเดียว ภารกิจหลักเป็นงานด้านบริการสาธารณสุข และไม่มีความรู้ทักษะในการ

ดำเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งมีความเส่ียงสรุปได้ดังนี้ 

1. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะท่ี

ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทักษะของการตรวจรับพัสดุ การกำหนดคุณลักษณะ และขั้นตอนวิธีการตาม พรบ. 

และระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีเข้ามายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างการส่ังซื้อพัสดุ ส่ิงของ

จากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร)หรือผู้รู้จักใกล้ชิด 

3. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อ

จัดจ้างในองค์กร 

4. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ลดวงเงินเพื่อเปล่ียนแปลงผู้มี

อำนาจอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 

5. ผู้ตรวจรับ/กรรมการตรวจรับพัสดุ ละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

 

4.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พบปัญหาและอุปสรรค 

1.  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ คือบุคลากรด้านการแพทย์ท่ีไม่ได้ศึกษาด้านพัสดุแต่ต้องมาปฏิบัติงานด้าน

พัสดุ พบว่าส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู้ใน ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบั ติและ 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ต้องรับผิดชอบงานหลายด้านทำให้การ

ทำงานมีความล่าช้า 

3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ไม่มีเงินบำรุง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงอย่างเดียวคืองบดำเนินงาน 

ซึ่งไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ทำให้ขาดแคลนครุภัณฑ์ท่ีจำเป็น 
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4.4  ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และวงเงินตามท่ีได้รับ

จัดสรรงบประมาณ เมื่อจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณพบว่า งบประมาณท่ีใช้มีท้ังเพิ่มข้ึน และลดลง 

ท้ังนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความต้องการเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการและภาระงาน

แนวทางการประหยัดงบประมาณ ท่ีสามารถดำเนินการได้ มีดังนี้ 

1. ลดการใช้กระดาษ โดยการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน 

2. ลดค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน 

3. ลดการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน โดยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

 

4.5  แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เสนอแนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  

1.  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของ

หน่วยงาน การขอซื้อขอจ้างทุกครั้งต้องแนบแผนการจัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมรายงานการขอซื้อขอจ้าง 

2.  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

3.  ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 

4.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

เรื่องแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ังเผยแพร่ให้บุคลากร

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

5.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรวมท้ังเผยแพร่ให้บุคลากรใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ 

 6.  ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
 


