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ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  โทร  0 7468 7018 

ท่ี  พท0532/-                      วันท่ี 25  พฤศจิกายน 2564  

เรื่อง     รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖4 รายละเอียดตามเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  จึงขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของส านักงานสาธารรสุข
อ าเภอกงหราเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็ปไซต์หรือเผยแพร่ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราต่อไป 
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ค ำน ำ 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการ วิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการ ที่ ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ ที่ ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 เป็นการวิเคราะห์งบประมาณใน
ภาพรวมของ หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เซิง
ปริมาณ ปีญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดใน การจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 
 
 

    งานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
        30 พฤศจิกายน 2564 
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บทน า 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการ  
3ป. 1ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) มุ่งเน้นกา รป้องกันการทุจริตผ่าน 
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนินงานของหน่ วยงา น ( Integrityand 
TransparencyAssessment : ITA) อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญและก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ        
ส าคัญโดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2560) บูรณาการร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินเชิงบวกที่
ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มี
มาตรฐานและมคีวามเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการ
ประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางใน
การป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน 
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ด าเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับข้อก าหนดการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน  

ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จึงจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และจัดท า
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 2.4 เพ่ีอวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 4.1 บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

4.2 ผู้รับผิดชอบจัดหาพัสดุ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
4.3 งานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  

 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 กลุ่มเป้าหมายในข้อ 4 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดย
ส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  

 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา ฉบับนี้ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๕ 
องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับในหน่วยงานเป็นงบประมาณใน
ส่วนงบด าเนินงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและงบประมาณในส่วนของเงินบ ารุง ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีลักษณะการจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.งบประมาณท่ีต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   จ านวน 41 โครงการ   จ านวน 361,189.11 บาท 

ที ่ วัน/เดือน/ปี แผนงาน จ านวนเงิน (บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 

1 28 ตุลาคม 2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,300 เงินบ ารุง 

2 4 ธันวาคม 2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,750.00 งบด าเนินงาน 

3 4 ธันวาคม 2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,900.00 งบด าเนินงาน 

4 
8 มกราคม 2564 

จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 งบด าเนินงาน 

5 8 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000.00 งบด าเนินงาน 

6 12 มกราคม 2564 วัสดุก่อสร้าง 24,000.00 งบด าเนินงาน 

7 
14 มกราคม 2564 

จ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

5,912.48 งบด าเนินงาน 

8 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,800 เงินบ ารุง 

9 19 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน

5,000.00 งบด าเนินงาน 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี แผนงาน จ านวนเงิน (บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

10 25 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

20,900.00 งบด าเนินงาน 

11 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,300.00 งบด าเนินงาน 

12 26 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ 20,000.00 งบด าเนินงาน 

13 2 มีนาคม 2564 จ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

2,500 เงินบ ารุง 

14 15 มีนาคม 2564 จ้างประปรุงห้องน้ าส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

49,000 เงินบ ารุง 

15 15 มีนาคม 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 งบด าเนินงาน 

16 15 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,900.00 งบด าเนินงาน 

17 25 มีนาคม 2564 จ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

20,432.19 งบด าเนินงาน 

18 5 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,500.00 งบด าเนินงาน 

19 19 เมษายน 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 เงินบ ารุง 

20 6 พฤษภาคม 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,320.00 เงินบ ารุง 

21 11 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 เงินบ ารุง 

22 18 พฤษภาคม 2564 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,000.00 เงินบ ารุง 

23 7 มิถุนายน 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,500.00 เงินบ ารุง 

24 7 มิถุนายน 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 เงินบ ารุง 

25 9 มิถุนายน 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,500 เงินบ ารุง 

26 22 มิถุนายน 2564 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 

3,872.00 งบด าเนินงาน 

27 5 กรกฎาคม 2564 จ้างประดับตกแต่งผ้าระบาย 3,600 เงินบ ารุง 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี แผนงาน จ านวนเงิน (บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
28 6 กรกฎาคม 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,100.00 งบด าเนินงาน 

29 5 กรกฎาคม 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 เงินบ ารุง 

30 2 สิงหาคม 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 เงินบ ารุง 

31 19 สิงหาคม 2564 จ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

4,057.44 งบด าเนินงาน 

32 23 สิงหาคม 2564 ซื้อวัสดุส านักงาน, งานบ้าน   
งานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ 

17,775.00 งบด าเนินงาน 

33 24 สิงหาคม 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,000 เงินบ ารุง 

34 26 สิงหาคม 2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

10,000.00 งบด าเนินงาน 

35 30 สิงหาคม 2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

25,000.00 งบด าเนินงาน 

36 31 สิงหาคม 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,480.00 งบด าเนินงาน 

37 1 กันยายน 2564 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ที่ท าการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

5,000.00 งบด าเนินงาน 

38 3 กันยายน 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,200.00 งบด าเนินงาน 

39 6 กันยายน 2564 จ้างประดับตกแต่งผ้าระบาย 3,600.00 งบด าเนินงาน 

40 7 กันยายน 2564 จ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00 งบด าเนินงาน 

41 9 กันยายน 2564 จ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

1,990.00 งบด าเนินงาน 

รวม 361,189.11  
 

 

 

๑.๑ ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วย : โครงการ 
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จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตกลง
ราคา 

สอบ
ราคา 

ประกวด
ราคา 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วิธีพิเศษ วิธ ี
ตลาด
อิเล็ก 
ทรอ
นิกส์ 

วิธีประกวด
ราคาอิเล็ก 
ทรอนิกส์ 

41 - - - 41 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้งบด าเนินงาน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและงบประมาณในส่วนของเงินบ ารุง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๒ ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วย : บาท 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตกลง
ราคา 

สอบ
ราคา 

ประกวด
ราคา 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วิธีพิเศษ วิธ ี
ตลาด
อิเล็ก 
ทรอ
นิกส์ 

วิธี
ประกวด

ราคาอิเล็ก 
ทรอนิกส์ 

361,189.11 - - - 361,189.11
ร้อยละ ๑๐๐ 

- - - 

 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบด าเนินงาน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและงบประมาณในส่วนของเงินบ ารุง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นเงิน 361,189.11 บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
๒.๑ มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน 
๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเวลาตามก าหนด 
๒.๓ มีข้อทักท้วงจาก สสจ.  เรื่องการขออนุมัติเอกสารล่าช้า 

๓. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๓.๑ ปัญหาด้านโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP 
         ๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจและช านาญในระบบ e-GP เท่าท่ีควร 
    ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
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 งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินงานในโครงการจ่างๆ  โดยได้รับสนับสนุนจากงบด าเนินงาน
และเงินบ ารุง ปี ๒๕๖๔ จ านวนเงิน 361,189.11บาท  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้ด าเนินการจัดใช้
จ่ายไป 361,189.11บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 0 บาท  
    ๕. แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้ 
 ๕.๑ จัดท าปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน 
 ๕.๒ ประชุมจัดท าแผนงบประมาณตั้งแต่ต้นปี เพ่ือวางแผนรองรับงานเร่งด่วนให้เกิดประสิทธิภาพและ
จัดหาได้ทัน 
 ๕.๓ ด าเนินการเบิก จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา ประจ าปี ๒๕๖4 
 ๕.๔ จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพัฒนาและศึกษา ท าความเข้าใจในขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 

๕.๕ จัดท ากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ โดยก าหนดระยะเวลาของกระบวนงานในแต่ละ
วิธีให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
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