
รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา   ในสังกัด

ส านักงานกระทรวงสาธารณสุข  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในลักษณะดังต่อไปน้ี 

 
1) ร้อยละของจ านวนรายการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของจ านวนรายการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง                         
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                      หน่วย:โครงการ 
 
 
 
จ านวนโครงการท้ังหมด 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Bidding : 
e-bidding) 

 
 

วิธีคัดเลือก 
 

31 31 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - 

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง  ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุในการซ้ือและการ
จ้างตามรายการรอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  31 รายการ  เป็นการจัดหาพัสดุในวิธี
เฉพาะเจาะจงท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100        
 

2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง      
ตารางท่ี 2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง                     
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           หน่วย:บาท 
 
 
 
 

งบประมาณท้ังหมด 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Bidding : 
e-bidding) 

 
 

วิธีคัดเลือก 
 

284,758.17 284,758.17 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - 

 
 



วิธีเฉพาะเจาะจง  
- ตามแผน  จ านวนเงิน  285,000.00  บาท  

จัดซ้ือจัดจ้างได้ จ านวนเงิน 284,758.17  บาท 
ประหยัดงบประมาณ        241.83  บาท     

 
จากตารางท่ี 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง  ใช้งบประมาณในการจัดหาพัสดุเป็นเงินท้ังส้ิน  
284,758.17 บาท  เป็นการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  284,758.17บาท  คิดเป็นร้อยละ 100   โดย
ส่วนใหญ่การจัดหาพัสดุท้ังหมดเป็นการจัดหาเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย และ สนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย
เป็นส าคัญ   
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง  ด าเนินการการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560   สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  
สามารถด าเนินการ   ภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันท่ี
เป็นธรรม เป็นไป  ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง   พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ท่ีผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับ ผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้างทราบ
และถือปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563  
เพ่ือมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้วิเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์การจัดซ้ือ    จัดจ้าง  ของปีงบประมาณ 2563  เพื่อน ามาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2563  ดังน้ี   

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
- ความล่าช้าในการจัดซ้ือจัดจ้างไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้ / และตามแผน 
- ในพื้นท่ีมีข้อจ ากัดของจ านวนผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เส่ียงต่อการผูกขาด 
2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน ขาดความรู้ ทักษะ ในเร่ืองการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม พรบ. ท่ี

ก าหนด ท้ังกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และ การจัดท าเอกสาร 
- ผู้ขาย / ผู้รับจ้างในพื้นท่ีอ าเภอควนเนียง มีน้อย บางกรณี/บางรายการ ไม่มีร้านค้าจ าหน่ายพัสดุ     

ซ่ึงการจัดหาต้องไปซ้ือท่ีอ าเภอหาดใหญ่ ท าให้ไม่สะดวก เกิดความล่าช้า  
- มีการเปล่ียนแปลง เจ้าหน้าท่ี.ในการปฏิบัติงาน ขาดความต่อเน่ือง  
3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
- การจัดหาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการแข่งขันน้อย ท าให้ไม่ประหยัดงบประมาณ 
4. แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง ใน

ปีงบประมาณ 2563   
- พัฒนาความรู้  ทักษะ  ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี และ เจ้าหน้าท่ี  ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้เก่ียวข้อง /  

อบรม / การศึกษาหาความรู้จากคู่มือ , ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ มีระบบพี่เล้ียงท่ีคอยให้ค าปรึกษา
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลจังหวัด  

- จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พัสดุ และ ประสานงานหน่วยงานต่างๆโดยใช้หลักในการจัดท าแผน คือ  
1. นโยบายของกระทรวง / เขต / จังหวัด / โรงพยาบาล 
2. การจัดหาทดแทนของเก่าท่ีเส่ือมสภาพ หรือ อายุการใช้งานนาน 

- กรณีเป็นพัสดุท่ีได้รับจัดสรรมาแบบเร่งด่วนและเร่งรีบในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จะมีการ
ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาผู้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ันๆ    
เป็นกรณี  เพื่อความรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น  สสจ. เป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง    
เป็นต้น  เน่ืองจากสามารถด าเนินการดังกล่าวได้รวดเร็วกว่า  และสามารถลดข้ันตอนของการเสนอ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  กรณีมีปัญหาสามารถประสานงานหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  แต่ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับ
วิธีการจัดช้ือจัดจ้าง หรือ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมาในคร้ังน้ันๆ 

- ติดตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างทุกไตรมาส ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยงาน 
และ ตามความจ าเป็นของผู้ใช้ 

- การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุต่างๆ ให้อ้างอิงราคากลาง , ราคาท่ีเคยซ้ือไม่เกิน 2 ปี หรือ การสืบราคาจาก
ท้องตลาด   เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

- พัฒนาระบบการส่ือสาร (Internet) ให้มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมในการใช้งาน  
 
 
 

(นายเกรียงศักดิ์  เมืองฤกษ์) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้วิเคราะห์ 


