


  

1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จ าแนกเป็นรายหมวด 
1.1 งบด าเนินงาน 
1.2 งบลงทุน   

2. จ าแนกร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. จ าแนกร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง    

เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

 

หมวดงบด าเนินงาน/งบเงินบ ารุง/งบอ่ืนๆ 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวนครั้ง 36๙ 

 
๕ - 36๔ 

   จ านวนร้อยละ 
( 100% ) 

๑.๓๖ - ๙๘.๖๔ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้างโดยใช้
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน/งบเงินบ ารุงและงบอื่นๆมีจ านวนทั้งสิ้น 36๙ ครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีวิธีการ
คือวิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ านวน ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖ และวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๖๔ ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔ 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 

ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวนงบประมาณ 
๒๔,๒๓๓,๒๓๙.๘๗

บาท 

๑๓,๖๓๗,๐๐๐ บาท - ๑๐,๕๙๖,๒๓๙.๘๗ บาท 

   จ านวนร้อยละ 
( 100% ) 

๕๖.๒๗ - ๔๓.๗๓ 
 

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณหมวดงบด าเนินงาน/งบเงินบ ารุง และงบอ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวนเงิน ๒๔,๒๓๓,๒๓๙.๘๗ บาท พบว่าเป็นการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีวธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ านวนเงิน ๑๓,๖๓๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๗ และวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงิน ๑๐,๕๙๖,๒๓๙.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๓ 

แผนภูมิแสดงร้อยละ  จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 5  ครัง้   
                   1.36 % 
 

                        วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 364 ครัง้                                       
                               98.64 % 



 

หมวดงบลงทุนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/งบอ่ืนๆ 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวนครั้ง ๖ 
 

๕ - ๑ 

   
 

จ านวนร้อยละ 
( 100% ) 

๘๓.๓๓ - ๑๖.๖๗ 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
งบประมาณหมวดงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และงบอ่ืนๆมีจ านวนทั้งสิ้น  
๖ ครั้ง โดยแยกเป็น  

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ๕  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๓๓ 
( e – bidding) 

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ๑  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๖๗ 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป จ านวน 13,637,000 บาท   
                   56.27 % 
 

                        วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  10,596,239.87 บาท                                       
                               43.73 % 



 
 

ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวนงบประมาณ 
๑๕,๓๔๙,๐๐๐บาท 

๑3,๖๓๗,000 บาท - ๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท 

   จ านวนร้อยละ 
( 100% ) 

88.๘๕ - 11.๑๕ 

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณหมวดงบลงทุน  ที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และงบอ่ืนๆที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จ านวนเงิน 
๑๕,๓๔๙,๐๐๐ บาทโดยคิดเป็น  

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ( e – bidding) 
๑3,๖๓๗,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.๘๕ 

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง                       
๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  11.๑๕ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง  6 ครัง้  
15,349,000 บาท 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 5  ครัง้   
                   83.33 % 
 

                        วิธีเฉพาะเจาะจง  1  ครัง้                                       
                               16.67 % 



 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง    
2.1 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนมาก และหลายครั้งที่  

มีความต้องการและด าเนินการแบบเร่งด่วน  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดความผิดพลาด
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ  กระชั้นชิด   

2.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อันเนื่องมาจากปัจจัย  
ภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ 

2.3 หน่วยงานต้นเรื่องที่มีความต้องการใช้พัสดุ ไม่ทราบเก่ียวกับระเบียบต่างๆ ที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง 
      กับการจัดหาพัสดุ  ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เนื่องจากระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา 
      พัสดุมีเป็นจ านวนมาก ทั้งระเบียบเดิม  ระเบียบใหม่  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อปฏิบัติ  ข้อยกเว้น 
       ต่างๆ   

                2.4 กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
 จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  ได้ออกหนังสือแจ้งเวียนข้อปฏิบัติ / หนังสือ 
  ยกเว้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
  บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกมาอยู่เสมอๆ และเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีผลท าให้ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติงานผิดพลาดได้  เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งเวียนหนังสือดังกล่าว   
     
     

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง   
6 ครัง้  15,349,000 บาท 

วิธีเฉพาะเจาะจง  1,712,000 บาท 
                   11.15 % 
 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 13,637,000 บาท                                       
                               88.85 % 



3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด    
3.1 ระบบ e-GP (Electronic  Government  Procurement) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย   

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลางปิดปรับปรุงบ่อย และไม่มีความเสถียรเท่าที่ควร  
ท าให้บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างานได้   หรือท างานได้ไม่เต็มที่ ท าให้เกิด
การสะสมของงานมากขึ้นเรื่อยๆ  

3.2 เครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที ่ ซึ ่งต้อง
ปฏิบัติงานในระบบ  e-GP (Electronic  Government  Procurement)  บางเครื่องใช้งานมา
นานหลายปี  ช ารุดบ่อย  อุปกรณ์ภายในเครื ่องเป็นรุ ่นเก่า  ท างานช้า  ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ หรือท างานได้แต่ช้า   

3.3  การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายการ ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ 
            ระยะเวลาในการค้นหา  สืบราคาจากท้องตลาด  และการคิดราคากลาง 
      3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น คณะกรรมการก าหนด  
             ราคากลาง  คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  
             คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/    
             กลุ่มงานต่างๆ ไม่ให้ความร่วมมือร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ท าให้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บางคน  
             ที่ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการฯ ตลอดทุกครั้ง  ท าให้การจัดหาพัสดุล่าช้า  
    3.5  มีการด าเนินการจัดหาพัสดุไปแล้ว  แต่งบประมาณในการจัดหาพัสดุมีไม่เพียงพอ เนื่องมาจาก  
           กลุ่มงานต่างๆ ที่มีความต้องการใช้พัสดุ ควบคุมก ากับงบประมาณของกลุ่มงาน     
           ตัวเองผิดพลาด  

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  งบลงทุน 

จ านวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัดงบ 
ประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

๖ ๑๕,๓๔๙,๐00 ๑3,๒๘๙,๘๕0 ๒,๐๕๙,๑๕๐ ๑๓.4๒ 

 
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาระเบียบ  เข้าร่วมอบรม  ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา   

 พัสดุเพ่ือเสริมสร้าง เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถ  ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ เพ่ือ 
 มิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 5.2 จัดท าฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพ่ือลดระยะเวลาในการจัดท าราคากลาง  



 5.3 จัดประชุม ชี้แจงการ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือวางแผนรองรับการ  
       จัดหาพัสดุให้ทันความต้องการใช้งาน 
 5.4 แจ้งเวียนหนังสือต่างๆ ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ฝ่าย/ 
       กลุ่มงานต่างๆ ได้รับทราบด้วย เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 5.5 ฝ่าย/กลุ่มงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ      
       การจัดหาพัสดุ หรือต้องจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใหช้ัดเจน เช่น คุณลักษณะ   
       ประเภทชนิด ขนาด สี  แบบ  จ านวน  ฯลฯ 
 5.6 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ  e-GP (Electronic  Government  Procurement)   
       เช่น ส านักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ได้รับทราบถึงปัญหาของระบบ e-GP เพ่ือหาแนว 
       ทางแก้ไขให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.7 ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP (Electronic   
       Government  Procurement) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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