
 บันทกึข้อความ 
                               บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โทร ๐ ๓๔๙๐ ๐๖๐๕  

ที ่  นฐ ๐๖๓๓/๗๗๑ วันที่    ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕ 

เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

 ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖             
และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)  

 เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตให้น าเอกสาร ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม (http://www.dontoomhealth.com)  

                                                     

 

                                                                 
                (นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต) 
                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
 

  ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
      ( / )  ทราบ 
      ( / )  อนุญาตให้เผยแพร่ได้ 

                                 
   ลงชื่อ.............................................. 
           (นายสายันต์  มั่นใจจริง) 
           สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
 
 
 

 

     - ส าเนาคู่ฉบับ - 



 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. 

ค าน า 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้จ ำท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเงินงบประมำณ ทุกวิธีกำรที่ด ำเนินกำร            
โดยกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2565 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2565 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูล          
ในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร จัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป    
                  โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปัญหำ 
อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำร
จัดหำพัสดุหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษำรำยงำนฉบับนี้ต่อไป   
 
 
 
 
 
                                                                                                ผู้จัดท ำ/วิเครำะห์ 
                                                                                              กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
                                                                                               4 พฤศจิกำยน 2565    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=21551
https://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=21551


ข. 

สำรบัญ 

                                                                                                                 หน้ำ 

ค ำน ำ                                                                                                                 ก 

สำรบัญ                                                                                                                ข 
1. รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                                                                               1 
    1.1 ร้อยละของโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2565                                  1                  
    1.2 ร้อยละของงบประมำณท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2565                            2         

2. กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีที่ผ่ำนมำ                                                        3 

3. กำรวิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค                                                                                  4 

4. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ                                                  5 

5. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                                                    5 

อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดัชนีความโปร่งใส 

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2565  
หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนภูมิภำค ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ในลักษณะต่อไปนี้ 
 1. รวบรวมฐำนข้อมูลที่ต้องน ำมำวิเครำะห์ ประกอบด้วย งบประมำณภำพรวม ในส่วนงบลงทุนและงบ
ด ำเนินงำนทั่วไป ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบกรมบัญชีกลำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
ดังต่อไปนี้ 
     1.1) ร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2565 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม                                                                                                                  

จ านวนโครงการ จ ำแนกตำมวิธกีารจัดซ้ือจัดจ้าง                             หน่วย : รำยกำร 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง 
ซ้ือและจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(Electronic Bidding : e-bidding) 

ไม่ได้ใช้ ซ้ือและจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 1 กิจกรรมหลกั 

1 โครงกำร ร้อยละ  0 
 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 100 

 

ตารางท่ี 1  แสดงอัตรำร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ  2565 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขดอนตูม ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ       

วิธ ีE-bidding 0 โครงการ  
 

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ  
 

 
 

 

 

วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี E-bidding
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     1.2)  ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 

จ านวนงบประมาณ(บาท) จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง   
วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธี

คัดเลือก 
วิธีเฉพำะเจำะจง 

ซ้ือและจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(Electronic Bidding : e-bidding) 
จ านวนงบประมาณ 0  บาท 

ไม่ได้ใช้ ซ้ือและจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวนงบประมาณ 96,000 บาท  

160,000 บำท ร้อยละ  0  
 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 60 
 

 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2565 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 
งบประมำณท้ังหมด 160,000.00   บำท        

วิธีE-bidding 0.00 บำท        

วิธีเฉพำะเจำะจง 96,000.00 บำท 
       

งบคงเหลือ 64,000.00 บำท        

         

 

 

  
 

 

 

 

วิธี E-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง งบคงเหลือ
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2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา  5  องค์ประกอบ 
    2.1  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
           จำกรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม มีแนวทำงที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ และมีปัญหำ
อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด พร้อมได้น ำเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง            
ในปี 2566 ให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส มำกยิ่งขึ้น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
         2.1.1 ข้อมูลประกอบกำรติดตำม วิเครำะห์แสดงข้อมูลเชิงปริมำณ/คุณภำพ 

ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

1. มีกำรจัดหำพัสดุตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ประจ ำปีผู้เกี่ยวข้องมีกำรก ำหนดขั้นตอน/

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนถูกต้อง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้เปน็ตำมกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับหรือมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลำ

ชัดเจนและเผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 
1. ด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง/เอกสำรแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 

 - มีกำรจัดหำพัสดุตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปี/ มีข้ันตอนกำรขอควำมเห็นจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร/
ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำงจำกผู้มีอ ำนำจเป็นตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีกำรแบ่งซื้อ/แบ่งจ้ำง 
โดยลดวงเงินหรือใช้วิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงเปลี่ยนไป 
- มีกำรสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มีหลักฐำนกำรตรวจรับ 
และกำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้องตำมกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับหรือ      
มต ิครม.ที่เก่ียวข้อง 

   2. มีข้ันตอนกำรขอควำมเห็นจำกหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำร/ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำงจำกผู้มี

อ ำนำจเป็นตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ

ครม.ที่เกี่ยวข้อง 

2. เอกสำรขอควำมเห็นจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร/ขออนุมัติ

สั่งซื้อสั่งจ้ำงจำกผู้มีอ ำนำจ/ข้อสังเกต มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก่อน

ได้รับอนุมัติหรือไม่ 

3. ไม่มีกำรแบ่งซื้อ/แบ่งจ้ำง โดยลดวงเงิน 

หรือใช้วิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงเปลี่ยนไป 

3. แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี/วงเงินและรำยกำรใน     

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำงแต่ละฉบับที่ระยะเวลำที่ห่ำงกันในแต่ละครั้ง 

ทั้งนี้ ข้อสังเกตในกำรแบ่งซื้อ แบ่งจ้ำง มักจะเกิดขึ้นในวิธี

เฉพำะเจำะจง พัสดุประเภทเดียวจะต้องจัดซื้อในครำวเดียวกัน

ยกเว้นมีเหตุผลควำมจ ำเป็น 

4. มีกำรสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มี

หลักฐำนกำรตรวจรับและกำรเบิกจ่ำยที่

ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ

ครม.ที่เกี่ยวข้อง 

4. เอกสำรข้อตกลง/สัญญำมีสำระส ำคัญตำมกวพ.ก ำหนด

หรือไม่ เช่น หลักประกันสัญญำเงินมัดจ ำประกันสัญญำ กำรส่ง

มอบ สถำนที่ส่งมอบ ระยะเวลำของสัญญำและผู้มีอ ำนำจลง

นำมในสัญญำ/ให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติในกำร 
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2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด สืบเนื่องจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2565   
            กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ได้วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค       
ทั้งปัญหำที่เกิดจำกปัจจัยภำยในหน่วยงำนและปัจจัยภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งอำจเป็นสำเหตุที่ท ำให้กำรด ำเนิน   
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำและไม่มีประสิทธิภำพ ดังนี้      

      1. ปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนให้จัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่
จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนได้ 

     2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละชุดยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบพัสดุ  
         3. กำรสืบรำคำกลำงจำกผู้มีอำชีพใช้เวลำนำนเนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรค้นหำและคิดรำคำ  
         4. หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณเสนอควำมต้องกำรให้จัดหำพัสดุแต่ไม่แจ้งรำยละเอียดเกี่ ยวกับพัสดุ    
 ที่ต้องกำรใช้ท ำให้ต้องเสียเวลำส่งเรื่องกลับไปจัดท ำรำยละเอียด 

      5. หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณเป็นผู้เสนอรำยละเอียดเพ่ือท ำแผนจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำนแต่ละ
หน่วยต้องกำรใช้พัสดุ แต่เมื่อแผนจัดหำพัสดุของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม อนุมัติใช้แล้วหน่วยงำน   
ไม่ใช้แผนจัดหำพัสดุ /แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนส่งผลท ำให้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงไปกระจุกตัวตอนช่วงปลำยปีงบประมำณเป็นภำระหนักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และบำงรำยกำรด ำเนินกำร   
ไม่ทันต้องกันเงินงบประมำณไว้ เป็นกำรบริหำรงบประมำณที่ไม่มีประสิทธิภำพ          

       6. หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ  เป็นผู้เสนอรำยละเอียดเพ่ือท ำแผนจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำน      
แต่ละหน่วยต้องกำรใช้พัสดุ  แต่เมื่อแผนจัดหำพัสดุของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม อนุมัติใช้แล้ว
หน่วยงำนไม่ใช้แผนจัดหำพัสดุ /แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนส่งผลท ำให้
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปกระจุกตัวตอนช่วงปลำยปีงบประมำณเป็นภำระหนักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ  และบำงรำยกำร
ด ำเนินกำรไม่ทันต้องกันเงินงบประมำณไว้ เป็นกำรบริหำรงบประมำณที่ไม่มีประสิทธิภำพ  

       แต่อย่ำงไรก็ตำมในปีงบประมำณ 2565 กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ     
ดอนตูม ได้น ำเอำข้อปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่ำนมำ น ำมำด ำเนินกำรปรับปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยยึดหลักควำมโปร่งใสและกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ กำรปฏิบัติงำนตำมประกำศ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง พ.ศ. 2560 ไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ     
ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ และวำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตส ำนึก        
ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ เรียนรู้ศึกษำและ
ท ำควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมถูกต้อง ว่ำสำระส ำคัญใดบ้ำงที่ต้องปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎกระทรวง ระเบียบ และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย
ควำมถูกต้องโปร่งใส และมีประสิทธิภำพต่อไป 
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     2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 จำกกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้    
ตำมรำคำท้องตลำด โดยไม่มีรำยกำรใดจัดซื้อจัดจ้ำงในรำคำที่สูงเกินจริง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ใช้วิธี เฉพำะเจำะจง โดยได้รับงบประมำณ
จัดสรร 160,000.00 บำท ใช้จ่ำยไปทั้งสิ้น 96,000.00 บำท คงเหลือเงิน 64,000 บำท 
    2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้ อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
          1) หน่วยงำนผู้ด ำเนินกำรโครงกำรควรได้เตรียมกำรจัดท ำรำยละเอียดพัสดุที่ต้องกำรให้เป็นไป          
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแผนจัดหำพัสดุของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมอย่ำงเคร่งครัด
เพ่ือให้มีเวลำให้หน่วยงำนพัสดุกลำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ เพรำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  มีขั้นตอนที่
ต้องปฏิบัติแต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลำตำมระเบียบ/กฎหมำยก ำหนดไว้หำกไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำ           
ที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแผนจัดหำพัสดุ จนเวลำล่วงเลยใกล้ระยะเวลำสิ้นสุดกำรใช้
งบประมำณแล้วมำเร่งรัดในระยะเวลำนั้น มีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดข้อผิดพลำดและเวลำในกำรจัดหำ            
ไม่เพียงพอที่จะจัดหำได้ตำมระเบียบ ปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนให้จัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วนกระชั้นชิด 
ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนได้ 

2) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทุกคณะควรได้เข้ำรับกำรอบรม เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนพัสดุ  กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

ดอนตูมและหน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณควรเป็นผู้เสนอรำยละเอียดเพ่ือท ำแผนจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำน    

แต่ละหน่วยต้องกำรใช้พัสดุ แต่เมื่อแผนจัดหำพัสดุของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมอนุมัติใช้แล้ว

หน่วยงำนไม่ใช้แผนจัดหำพัสดุ/แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผน ส่งผลให้

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปทบยอดตอนช่วงปลำยปีงบประมำณ ท ำให้ เป็นภำระหนักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ พัสดุ               

และบำงรำยไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน ท ำให้ต้องกันเงินงบประมำณไว้ เกิดเป็นกำรบริหำรงบประมำณที่          

ไม่มีประสิทธิภำพ จึงต้องด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแผนจัดหำพัสดุของหน่วยงำนอย่ำง

เคร่งครัด เพ่ือกำรบริหำรกำรพัสดุควบคู่ไปกับกำรบริหำรงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพไม่ท ำให้กำรจัดซื้อ       

จัดจ้ำงไปทบยอดในช่วงปลำยปีงบประมำณ และท ำให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ไม่ต้องมีกำรกันเงิน

กำรใช้จ่ำยงบประมำณก็ได้ใช้จ่ำยภำยในปีงบประมำณนั้นก่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อไป 

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

 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัด 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
วัน/เดือน/ปี   :  23  พฤศจิกายน  2565 
หัวข้อ          :  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียดข้อมูล 
                    รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
 

Link ภายนอก : http://www.dontoomhealth.com 
หมายเหตุ      
................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

 

         ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
             วรรณา  พันผา                                                     สายันต์  มั่นใจจรงิ 
       (นางสาววรรณา  พันผา)                                            (นายสายันต์  มั่นใจจริง) 
 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                              ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565                                           วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ภวรัญ  แก้วสุจริต 

                                                 (นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต)         
                                      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
                                                  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

  

 


