
 

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๒๘                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพ่ือให้หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มี
คุณธรรม และ ควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสทุจริตในหน่วยงำน และโดยที่ งำนพัสดุ กลุ่มงำนกำรจัดกำร ต้อง
ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบ
ปรำบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น 

ในกำรนี้ งำนพัสดุ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                                     
 

(นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 
                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

       
 

   ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
         ทรำบ 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๒๙                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ด้วย งำนพัสดุ กลุ่มงำนกำรจัดกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้จัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำแนกตำมหมวด , วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และมีผลต่ำง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่หน่วยงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณได้จ ำนวนเท่ำใด เพ่ือที่จะน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุในปีต่อไป รำยละเอียดแนบมำพร้อมบันทึกนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และอนุญำตให้น ำรำยงำนฯดังกล่ำว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ (https://sites.google.com/site/sobphealth/ )  พร้อมทั้งปิดประกำศที่
บอร์ดของส ำนักงำน  

 
                           
 

     (นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 
                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

  
                               ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
         อนุญำต 

บันทึกข้อความ 



 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๓๐                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมที่ งำนพัสดุ กลุ่มงำนกำรจัดกำรได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ และได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนเพ่ือให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถก่อหนี้ผูกพันลงนำม
สัญญำได้ภำยในระยะเวลำตำมแผนที่ก ำหนด นั้น 

ในกำรนี้ งำนพัสดุ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                                    
 

(นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 
                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     



 

 
 ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 

ทรำบ 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          อ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล าปาง 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๖  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
หัวข้อ : ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
รายละเอียดข้อมูล 
          ขออนุญำตเผยแพร่เผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
Linkภายนอก :  
 เวปไซต์   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบจังหวัดล ำปำง  https://sites.google.com/site/sobphealth 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                            ผู้รับผิดชอบ                                               ผู้อนุมัติรับรอง                                                                               

                                                                        
                   (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)                                 (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                            สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
                 วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒                วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 

EB1 ข้อ 3 ช่องทำงกำรเผยแพร่ กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จ.ล ำปำง  

http://www. https://sites.google.com/site/sobphealth/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/sobphealth/


 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อ.สบปราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ
จังหวัดล าปาง 

 
ค าน า 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม
แผนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปรับปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ต้องแสดงถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้มี



 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลและเกิดควำมคุ่มค่ำ สมประโยชน์ต่อภำครัฐ และน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ดังกล่ำว
ไปเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 
 
        ผู้จัดท ำ 
              
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
บทน า            หน้า ๑ 
๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   หน้า ๒ 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง         หน้า ๔ 
๓. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด         หน้า ๔ 
๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ      หน้า ๕  
๕. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หน้า ๕ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

   
 

      ๑ 
บทน า 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำร ที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์ มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
ที่มีกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและเป็นข้อมูลในกำรวำง
แผลท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป ทั้งยังเป็นกำรป้ำงปรำบกำรเกิดปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น
ในส่วนกำรจัดซื้อในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำงอีกทำงหนึ่ง 

 รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฉบับนี้ประกอยด้วยกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีต่ำงๆ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมหมวดเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ มีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ สรุปปัญหำ
อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และข้อเสนอแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุเพ่ือให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในส ำนักงำนสำธำรณสุข อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  ๒ 



 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื ้อจัดจ้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ 
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 

๑.ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
๑.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ล าดับ หมวด งบจัดสรร ปี ๖๒ จัดซื้อได ้ ร้อยละ เหลือจ่าย 
ร้อยละ

(ประหยดั) 

๑ ค่ำวัสดุ(ส ำนักงำน) ๑๐,๔๔๙.๐๐ ๑๐,๔๔๙.๐๐ ๑๖.๘๑ ๐ ๐ 

๒ ค่ำวัสดุ(คอมพิวเตอร์) ๒๐,๒๔๐.๐๐ ๒๐,๒๔๐.๐๐ ๓๒.๕๕ ๐ ๐ 

๓ ค่ำวัสดุ(เชื้อเพลิง) ๑๙,๑๖๐.๐๐ ๑๙,๑๖๐.๐๐ ๓๐.๘๒ ๐ ๐ 

๔ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ๓,๗๕๒.๐๐ ๓,๗๕๒.๐๐ ๖.๐๓ ๐ ๐ 

๕ 
ค่ำวัสดุ(งำนบ้ำนงำน

ครัว) ๘,๕๗๑.๐๐ 
๘,๕๗๑.๐๐ 

๑๓.๗๙ 
๐ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๒,๑๗๒.๐๐ ๖๒,๑๗๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 

 

 ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้รับอนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใต้
แผน Planfin ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๕ หมวด รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๖๒,๑๗๒ บำท  (หกหมื่นสองพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบสองบำทถ้วน)  ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำพรวม ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ อยู่ที่ ๖๒,๑๗๒ บำท  (หก
หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบำทถ้วน)คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
  
                                                                                                                 ๓ 
๑.๒ จ านวนโครงการแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตารางที่ ๑  แสดงร้อยละของจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ านวนครั้ง 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง 

ครั้ง/ร้อยละ อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddign) ครั้ง/ร้อยละ 

๑๑ ๑๑ ๐ 



 

๑๐๐.๐๐ ๐ 

 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีจ ำนวน

ทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐.๐๐ บำท
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๗   

 
 
 
 

๔ 
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เดือน วิธีตกลงราคา วิธี e-bidding 
จ านวน (ครั้ง) จ านวนเงิน จ านวน (ครั้ง) จ านวนเงิน 

กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒ ๘ ๔๘,๙๒๒.๐๐   
มีนำคม     ๒๕๖๒ ๓ ๑๓,๒๕๐.๐๐   
รวม ๓ ๖๒,๑๗๒.๐๐   
 
 ๑.๓ งบประมาณแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตารางที่ ๒  แสดงร้อยละงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๖๒,๑๗๒.๐๐ 
๖๒,๑๗๒.๐๐ ๐ 

(๑๐๐.๐๐) (๐๐.๐๐) 
        จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบ
ปรำบ จ ำนวนเง ิน ๖๒,๑๗๒.๐๐บำท พบว่ำงบประมำณที ่ใช ้ในกำรจ ัดซื ้อจ ัดจ ้ำงโดยว ิธ ี เฉพำะเจำะจง  
คือ ๖๒,๑๗๒ บำท  (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบำทถ้วน)คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

 
 
 



 

 
 

๔ 
จะเห็นได้ว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนั้นมำกเป็นอันดับแรก ส่วนกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้นไม่ได้ด ำเนินกำร  

 
 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 จำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ พบว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่บำงหมวดรำยกำร 

ไม่เป็นไปตำมแผนค่ำใช้จ่ำยตำมแผน planfin งบประมำณ ๒๕๖๒ ท ำให้หน่วยงำนมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมข้ึน ซึ่งอำจท ำ
ให้เกิดปัญหำกำรจัดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดระยะเวลำในกำรช ำระหนี้ยำวนำนขึ้น อำจส่งผลให้ เจ้ำหนี้ไม่ส่ง
ของให้ในกำรสั่งซื้อครั้งต่อไป เป็นต้น ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญในกำรควบคุมก ำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณอย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อสำมำรถแก้ไขและจัดกำรกับควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงที 

๓. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
 ประเด็นปัญหำและข้อจ ำกัดที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ มีควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ และ ปัญหำที่เกิดจำกภำยใน
หน่วยงำน และ ภำยนอกหน่วยงำน มีดังต่อไปนี้ 

๓.๑ กำรปฏิบัติตำมระเบียบใหม่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบหลำย
ขั้นตอน ซึ่งมี่ควำมต่อเนื่องเป็นวงจร ท ำให้ประสบปัญหำในทำงปฏิบัติ  เช่น เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำรและ
จัดท ำเอกสำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ  มีกำรใช้กระดำษเพ่ิมขึ้นในกำรจัดซื้อประมำณครั้งละ ๑๐ แผ่น ท ำให้สิ้นเปลือง
งบประมำณเพ่ิมข้ึน 

๓.๒ แบบแปลน แบบรำยกำร และกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะล่ำช้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 
                                                                                                           ๕ 
 
๓.๓ มีกำรแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพื่อให้

เหมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทันที 
๓.๔ ไม่มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับรำยละเอียด แบบแปลน รำคำกลำงและกำรก ำหนด

ขอบเขตของงำน ท ำให้ต้องขอควำมอนุเครำะห์ไปยังหน่วยงำนอื่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำน 
๓.๕ กำรสืบรำคำจำกผู้ขำย หรือผู้มีอำชีพใช้เวลำนำ เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรค้นหำและคิด

รำคำ 



 

EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.2 

๓.๖ ปัญหำในเรื่องควำมไม่เข้ำใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ
แต่ละประเภท  เช่น ยำ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ วัสดุกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เป็นต้น  
 

๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำม

หมวด ๕ หมวด มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมทั้ง ๕ หมวดที่เป็นไปตำมแผนที่ได้รับอนุมัติ ใน planfin ปี ๒๕๖๒ 
เป็นจ ำนวนเงิน ๖๒,๑๗๒.๐๐ บำท  

๕. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ควรจัดให้มีกรบวนกำรควบคุมก ำกับแผนที่ดี ควบคุมกำรใช้วัสดุให้มี

ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และให้มีประสิทธิผลสูงสุด 
- ควรมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เหมำะสม ลดอัตรำกำรส ำรองคลัง 
- เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ต้องศึกษำระเบียบที่ออกมำใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำร

ปฏิบัติงำนและต้องจัดท ำรำยละเอียดพัสดุที่ต้องกำรให้จัดหำใช้ชัดเจน  
- ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำอบรม ประชุม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 ที ่๑๒ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

---------------------------------------------------------- 
 ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยก ำหนดให้หน่วยงำน    
มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ก ำหนดให้หน่วยงำนเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  



 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนกำรในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และเพ่ือให้กำรรำยงำนงำนข้อมูล กำรก ำกับติดตำม 
กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ มีควำมถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  ประธำนกรรมกำร     
 ๑.๒ นำยยุทธนำ  ถำวงค์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๑.๓ นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีอ ำนำจหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และก ำกับติดตำมรำยงำนข้อมูลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์  
๒. คณะกรรมด ำเนินงำน 
 ๒.๑ ผู้รับผิดชอบกำรใหข้้อมูลกลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรและบริกำร  กรรมกำร 
 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค  กรรมกำร 
 ๒.๓ ผู้รับผิดชอบกำรใหข้้อมูลกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
๒. ชี้แจงกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

สบปรำบ 
๓. ก ำกับติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
๔. สรุปกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

สบปรำบ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่  ๖ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                              
        

(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 



 

EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.2  
 
 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 ที ่๓๗ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

---------------------------------------------------------- 
 ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยก ำหนดให้หน่วยงำน    
มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ก ำหนดให้หน่วยงำนเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนกำรในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และเพ่ือให้กำรรำยงำนงำนข้อมูล กำรก ำกับติดตำม 
กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ มีควำมถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพ  สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบจึงมีค ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ดังนี้ 

๑. ผู้อนุมัติรับรองกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
 1.1 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

 1.2 ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

มีอ ำนำจหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และก ำกับติดตำมรำยงำนข้อมูลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ และอนุมัติรับรองกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

๒. ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน   
 ๒.๑ นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 ๒.๒ นำยยุทธนำ  ถำวงค์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  ๒.๓ น.ส.ภัทรำภรณ์  ทะนันชัย ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. ชี้แจงกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
สบปรำบ 



 

๒. ก ำกับติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

๓. ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 ๓.๑ นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 ๓.๒ นำยยุทธนำ  ถำวงค์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

  

มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
๒. สรุปกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

สบปรำบ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  ๖  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                     
     

(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


