
 
 
 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 2563  เฉพาะในส่วนที่ด าเนินการจัดซื้อ/จ้างเอง 
เพ่ือเป็นข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวการแก้ไข และประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการ ได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้   ในการด าเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ จึงขอแสดงผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ/จัดจ้าง ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจาะจง คัดเลือก E-Biding 
จ านวน 3 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 

จากตารางที่ 1  ในปีงบประมาณ  2563  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย มีการด าเนินการจัดซื้อจ้างทั้งสิ้น
จ านวน  3  โครงการ  เป็นการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด  ร้อยละ 100.00 ดังแผนภูมิ   
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงแผนจ านวนรายการการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย  เป็นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขนาดใหญ่  มีการด าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง  ทั้งหมดเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  100% ซึ่งทั้งหมดเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่     
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การวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้าง และการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

การจดัหาพัสดดุ้วยเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 
ตารางที่ 2  แสดงแผนจ านวนเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจาะจง คัดเลือก E-Biding 
จ านวน 175,000.00 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 2 ในปีงบประมาณ  2563  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย มีการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทั้งสิ้น
จ านวน 175,000.00 บาท ทั้งหมดเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  100% ซึ่งทั้งหมดเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่  โดยสามารถแสดงได้ดัง
แผนภูมิ   
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 
 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง 
 เมื่อพิจารณาแยกงบประมารตามวิธีการจัดหาแล้ว พบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการตกลงราคา ซึ่งเป็นสิทธิของหน่วยงานในการพิจารณาหาผู้ค้าโดยเปรียบเทียบราคาจาก
ผู้ค้ าประเภทเดียวกัน เพ่ือที่จะหาราคาที่ต่ าท่ีสุด หรือเหมาะสมที่สุด จึงไม่มีกระบวนการจัดหาที่ซับซ้อน และไม่มี
รายละเอียดมากนัก 
 แต่เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการตกลงราคาถือเป็นการให้สิทธิของเจ้าหน้าที่ใช้
ดุลพินิจได้ค่อนข้างกว้างขวาง และมีการจัดหา 3 โครงการ ในวงเงิน 175,000.00 บาท จึงต้องจัดระบบการ
ตรวจสอบถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด การ
จัดซื้อจะยึดแนวทางตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยพัสดุที่มีราคาสูง  
จะต้องมีการก าหนดคุณลักษณะ หรือดูจากราคากลาง หรือการจัดซื้อร่วม  เพ่ือผลประโยชน์ที่ส่วนราชการจะ
ได้รับเป็นหลัก 

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 เป็นหนึ่งในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยเชิญ
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ชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 จากการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ไม่มี
รายการที่ต้องด าเนินการด้วยวิธีดังกล่าว   

  

ปัญหาอุปสรรค /ข้อจ ากัด และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 จากผลการด าเนินงานของงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้มอบอ านาจการจัดซื้อให้กับสาธารณสุข
อ าเภอปฏิบัติราชการแทนตามค าสั่งที่ 9218/2560  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ วงเงินการ
จัดซื้อสูงขึ้น และความซับซ้อนในการด าเนินงานมากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมีเงิน
งบประมาณหลายประเภท เช่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนของงบด าเนินการ งบลงทุน งบค่าเสื่อม  
(ด าเนินการโดย รพ.พิมาย) และงบประมาณจากเงินบ ารุงของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ซึ่งโครงการส่วน
ใหญ่ที่จัดซื้อ/จัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย จะเป็นในส่วนของงบด าเนินงานตามโครงการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที ่(ตารางท่ี 1) รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการจัดหาทั้ง 3 วิธี มีการความยุ่งยากซับซ้อนจากเดิม 
เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบในการบันทึกข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) อยู่ตลอดเวลาท าให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างานบางขั้นตอน และต้องศึกษาใหม่ตามระบบที่
ปรับปรุงจึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน จึงเห็นควรมีแนวทางแก้ไข
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ 

1. การจัดซื้อจากบัญชีราคากลางที่กรมบัญชีกลางประกาศ  หรือการต่อรองราคารวม  เพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจของบุคลากร และให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ   

2. การจัดท าบัญชีคุมการจัดซื้อ  เพ่ือให้สามารถติดตามการส่งชุดจ่ายผู้ค้าให้รวดเร็ว  และให้มี
การลงบัญชีที่เป็นปัจจุบัน   

3. การจัดท าศูนย์พัสดุ เพ่ือมีการควบคุมการจัดซื้อและลดความซ้ าซ้อน 
4. ให้มีการประเมินแผนจัดซื้อของพัสดุทุกประเภท  เพื่อควบคุมงบประมาณ  และการใช้อย่าง

เหมาะสม  
5. มีการประชุมแบ่งงานในกลุ่มงานพัสดุ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน

และให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   
 

                                                                     
                                                         (น.ส.พจนีย์  แสงดาว) 
                                                           เจ้าพนักงานธุรการ 
  

                                                            
          (นายสุริยา  จันทา) 
            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                                                     
 

      (นายคมกริช  ฤทธิ์บุรี) 
     สาธารณสุขอ าเภอพิมาย 


