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                    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561                                                
                               ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี
 
                       ตามที ่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ได้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการท างานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน รวมทั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่
ผ่านมา เพ่ือน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความ
คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นดัชนี ในเรื่องดังนี้  

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

                      งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาพัสด ุต่างๆเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
จึงได้จัดท า รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประกอบ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕60 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในส่วนที่เก่ียวข้อง           
                 ส านักงานสาธารสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ด าเนินงานบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1  ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ล าดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

  1 เฉพาะเจาะจง 4,054,191.00 10.78 

  2 คัดเลือก - - 

  3 ประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
   • สอบราคา - - 
  • ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) - - 
   • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,564,620.00 89.22 

 รวม 37,618,811.00 100 
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แผนภูม ิแสดงราคารวมการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 
                   เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ 
๒๕61 โดยการจ าแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าสัดส่วนร้อยละวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีที่มกีารจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดจ านวน
งบประมาณ 33,564,620.-บาท คิดเป็นร้อยละ 89.22 ซึ่งเป็นงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ส าหรับการจัดจ้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีต และจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอันดับที ่๒ จ านวนงบประมาณ 4,054,191.-
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.78 ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ และครุภัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และอ่ืนๆ 
              
สรุปปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561  
ปัญหา และอุปสรรค สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
                        ๑. ปัญหาของส่วนราชการ  
                            ๑.๑ แบบรายการ แบบแปลน และการก าหนดคุณลักษณะฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  
                            ๑.๒ การแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ท าให้ล่าช้า และไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  
                            ๑.๓ ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายละเอียด แบบแปลน คุณลักษณะฯ
ราคากลาง และการก าหนดขอบเขตงาน ท าให้จะต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานาน ที่ก าหนดไว้ และไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน
งบ 4,054,191.-บาท คิด

เป็นร้อยละ 10.78 

วืธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
(e-bidding) จ านวนงบ 

33,564,620.-บาท คิด
เป็นร้อยละ 89.22 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีคัดเลือก 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (สอบราคา) 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (e-market) 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (e-bidding) 
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                            ๑.๔ บุคลากร ที่ได้รับการฝึกอบรมทีใ่นหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับ การบริหารงานพัสดุ 
และศึกษาพระราชบัญญัติฯและระเบียบพัสดุฯที่เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ยังมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติไม่
ชัดเจนในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ล่าช้า 
                        ๒. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  
                            ๒.๑ ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องท าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
                            ๒.๒ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมาบางครัง้มาให้ไม่เพียงพอ 
                            ๒.๓ ปัญหาจากการร้องเรียนจากผู้ขาย หรือผู้เสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก  
                        ๓. ปัญหาที่เกิดจากกฎหมาย ระเบียบพัสดุฯ และมาตรฐานราคากลาง  
                            ๓.๑ มาตรฐานราคากลางบางรายการ ไม่สอดคล้องเหมาะสม กับสภาพความเป็นจริง 
หรือข้อเท็จจริง ที่เป็นปัจจุบัน  
                            ๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบพัสดุฯ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องถือ
ปฏิบัติหลายฉบับทีม่ีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมท าให้เกิดความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อน  
                            ๓.๓ มีกฎหมาย ระเบียบพัสดุฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง บางข้อเข้าใจยากต้อง
ใช้การตีความ ท าให้การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านพัสดุมีความล่าช้า  
                        4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ยังไมม่ีความเสถียรเท่าที่ควร ท าให้เจ้าหน้าที่ที่
บันทึกข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า 
 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ๒๕62 
                        ๑. จัดท าตารางเวลาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ และก าหนดให้มีการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส   
                        ๒. จัดท ากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดระยะเวลาใน แต่ละวิธีเป็นมาตรฐานเพื่อ
เป็นคู่มือส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
                        ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมเก่ียวกับ แบบรายการ แบบแปลน และการ
ก าหนดคุณลักษณะฯ ของพัสดุที่ต้องการจัดหาและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีประกาศใช้แล้ว จะสามารถด าเนินการไดท้ันที   
                        ๔. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือศึกษา พัฒนาความรู้ และท าความเข้าใจ
ในถึงขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท ้ตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และท าการศึกษาติดตามระเบียบ/กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
                    
 
 
 
 
 


