
 

 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
  

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

   โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
2. ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการ  
     จัดซื้อจัดจ้าง    
3. ร้อยละของงบประมาณท่ีด าเนินการส าเร็จแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด  
6. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ 

จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
 
 

1.สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
( วันที่ 1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 ) 

 
- จ านวนครั้ง          10    ครั้ง    
- จ านวนเงิน          909,000   บาท 

 
 

 
 



2. ประเภทของงบประมาณ จ าแนกเป็นรายหมวดที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
    งบด าเนินงาน 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/งบโครงการโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน ในเขตควบคุม
มลพิษและเขตอุตสาหกรรม ปี 2562 (งบ สป.N 4554) /งบยาเสพติด (สป.N 4505)      
ตารางที่ 1  ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการ  
               จัดซื้อจัดจ้าง    

จ านวนรวม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

E - bidding 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

9 ครั้ง 0 - 9 
100 % 0.00 - 100 % 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน   มีจ านวนทั้งสิ้น 9  ครั้ง  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี   1  วิธีการ  ดังนี้ 
           1. วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  9  ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ    100   

แสดงภาพแผนภูมิ 
 

 
 

 

 

100% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 



3.ร้อยละจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 2  ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนรวม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

E - bidding 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

   278,600 บาท - - 278,600 
100 % - -           100% 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณหมวดงบด าเนินงาน   ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  จ านวนเงิน 278,600 บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  มี   ๑  วิธีการ  ดังนี้ 
            1. วิธีเฉพาะเจาะจง          จ านวน  278,600   บาท      คิดเป็นร้อยละ 100   
                                                  แสดงแผนภูมิ 

           
 
    เงินนอกงบประมาณ 
    งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 
ตารางที่ 1  ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการ  
               จัดซื้อจัดจ้าง    

จ านวนรวม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

E - bidding 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

2 รายการ 1 รายการ - 1 รายการ 
100% 50%  50% 

100% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 



ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   ได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ  มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี  2 วิธีการ  คือวิธี E - bidding 
และวิธีเฉพาะเจาะจง      

 
แสดงภาพแผนภูมิ 

 

 
 

 

ตารางที่ 2  ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนรวม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

E - bidding 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

  909,000 บาท 620,000 - 289,000 
100 % 68.20 % - 31.79% 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณเงินนอกงบประมาณ  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ  
มีจ านวนทั้งสิ้น  909,000 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  2  วิธีการ  คือวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นจ านวนเงิน ร้อยละ
31.79 และe-bidding  คิดเป็นร้อยละ  86.20 ของยอดทั้งหมด 
 

 
 



 
แสดงภาพแผนภูมิ 

               

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง    

2.1  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนมาก และหลาย 
ครั้งที่ มีความต้องการและด าเนินการแบบเร่งด่วน  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดความผิดพลาดในการ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ  กระชั้นชิด   
                2.2  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อันเนื่องมาจากปัจจัย  
ภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ 

2.3 การด าเนินงานบางโครงการในภาพรวมระดับอ าเภอ มีการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ด าเนินงาน
เองเพ่ือสะดวกในการจัดซื้อจ้าง คล่องตัวและด าเนินงานได้สะดวก แต่บางกิจกรรมก็ด าเนินงานในภาพรวม ท าให้
มีความแตกต่างในลักษณะงานเดียวกัน อาจจะมองให้เห็นว่าเป็นกรณีแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ ดังนั้นควรจะด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือจะมีเหตุในการจัดซื้อจัดจ้างไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4 การจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการขนาดเล็ก เช่นเงินไม่เกิน 5,000 บาท มีการการจัดซื้อ/จ้าง โดย
หลักการต้องได้รับอนุมัติ  ในวันเดียวกันกับวันท าสัญญา  
 5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด    

3.1  ระบบ e-GP (Electronic  Government  Procurement) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย   
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นระบบงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทั่วถึง  เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรม- 
บัญชีกลางปิดปรับปรุงบ่อย และไม่มีความเสถียรเท่าที่ควร  ท าให้บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ท างานได้หรือท างานได้ไม่เต็มที่  ท าให้เกิดการสะสมของงานมากขึ้นเรื่อยๆ  

3.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้อง  
ปฏิบัติงานในระบบ  e-GP (Electronic  Government  Procurement)  บางเครื่องใช้งานมานานหลายป ี 
ช ารุดบ่อย  อุปกรณ์ภายในเครื่องเป็นรุ่นเก่า  ท างานช้า ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือท างานได้แต่ช้า   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
32% 

e-bidding 
68% 



3.3  การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายการ ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ 
ระยะเวลาในการค้นหาสืบราคาจากท้องตลาด 

3.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น คณะกรรมการก าหนด           
ราคากลาง  คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ   คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/ กลุ่มงานต่างๆ ไม่ให้ความร่วมมือร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ท าให้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บางคนที่ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการฯ ตลอดทุกครั้ง  ท าให้การ
จัดหาพัสดุล่าช้า  

     3.5  งบประมาณในการจัดหาพัสดุมีไม่เพียงพอ  เนื่องมาจากได้รับการจัดสรรน้อย     
 

6. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  

5.1   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาระเบียบ  เข้าร่วมอบรม  ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา 
พัสดุเพ่ือเสริมสร้าง เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถ  ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ เพ่ือมิ  ให้เกิดข้อผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน 

5.2 จัดท าฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพ่ือลดระยะเวลาในการจัดท าราคากลาง  
5.3 จัดประชุม ชี้แจงการ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือวางแผนรองรับการ  

จัดหาพัสดุให้ทันความต้องการใช้งาน 
5.4 แจ้งเวียนหนังสือต่างๆ ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ฝ่าย/ 

กลุ่มงานต่างๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดได้รับทราบด้วย เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

5.5 ต้องมีการติดตามและส ารวจปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละงานของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนิคมพัฒนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและร่วมหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 



 


