
1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง  ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจั ดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2561  งบด ำเนินงำน งบลงทุน จำกงำนพัสดุ  ฝ่ำยบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง  
เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ของหน่วยงำนภำครัฐ  ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำม
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อ
ภำครัฐ 
 
ตารางท่ี  1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วย : รำยกำร 

 
จ ำนวนโครงกำร 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เฉพำะเจำะจง 
ประกำศเชิญ
ชวนทั่วไป 

   
 

437 
100 

432 
(98.86) 

5 
(1.14) 

 - - 
  

 

 

98.86%

1.14%

             

           

                        

       

        

 
 
 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละโครงกำร 

รวมทั้งสิ้น 437 โครงกำร พบวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงสุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน 432 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ  
98.86   รองลงมำคือ วิธีประกำศเชิญชวน ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน  5  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 
1.14  
 จำกตำรำงจะเห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง  พบว่ำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจะด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจงเป็นอันดับแรก และอันดับสองวิธีประกำศเชิญชวน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ส่วนวิธีสอบรำคำและวิธีคัดเลือกไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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 กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจงที่มีจ ำนวนครั้งมำก เนื่องจำกมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรับใช้ในโครงกำร
ต่ำงๆ ของฝ่ำย/งำน ซึ่งจะแยกจัดซื้อเป็นรำยโครงกำรเนื่องจำกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละโครงกำรใช้วัสดุที่แตกต่ำงกัน  
ระยะเวลำต่ำงกัน ซึ่งไม่อำจจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรวมกันได้ ท ำให้จ ำนวนครั้งในกำรด ำเนินกำรสูงกว่ำวิธีอ่ืน 
 
ตารางท่ี  2  แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วย : บำท 

งบประมำณ 
(บำท) 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เฉพำะเจำะจง สอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีคัดเลือก   

21,218,886.64 
(100) 

7,590,286.64 
(35.77) 

0.00 
(0.00) 

 

13,628,600.00 
(64.23) 

- -  

 
  

35.77%

64.23%

0% 0%

            

           

                        

       

            

 
 

 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
ใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,218,886.64 บำท (ยี่สิบเอ็ดล้ำนสองแสนหนึ่งหมื่นแปด
พันแปดร้อยแปดสิบหกบำทหกสิบสี่บำทถ้วน) พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีรำคำวงเงินสูงสุดคือวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 13,628,600.00 บำท (สิบสำมล้ำนหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบำทถ้วน    
คิดเป็นร้อยละ 64.23  รองลงมำคือ วิธีเฉพำะเจำะจง วงเงิน 7,590,286.64 (เจ็ดล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นสองร้อย      
แปดสิบหกบำทหกสิบสี่สตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 35.77  ส่วนวิธีสอบรำคำและวิธีคัดเลือกไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะเห็น
ว่ำงบประมำณที่ ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มำกเป็นอันดับหนึ่ ง    
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เนื่องจำกเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ซึ่งเป็นรำยกำร   
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่มีมูลค่ำสูง  รองลงมำคือวิธี เฉพำะเจำะจง ซึ่งด ำเนินกำรตำมระเบียบวิธีให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของฝ่ำย/งำนเพ่ือสนับสนุนแผนงำนโครงกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรคของหน่วยงำน  
 
ตารางท่ี  3  เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธกีารจัดซื้อจัดจ้างทุกหมวด ปีงบประมาณ 2560-2561 

หน่วย : รำยกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

เฉพำะเจำะจง สอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

วิธีคัดเลือก  

2560 2561 2560 2561  2560 2561 2560 2561     

496 437 492 432 0 0 4 5 
     

 

 จำกตำรำงที่  3  เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ  2560-2561  
พบมีจ ำนวนโครงกำรลดลงภำพรวม ร้อยละ  11.90  ในส่วนของวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่พบมำกอันดับหนึ่งคือ วิธี
เฉพำะเจำะจง ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ   12.20   ส่วนวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน
ร้อยละ  25.00 เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ให้
โรงพยำบำลชุมชนและส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอในสังกัดด้วย 
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ตารางท่ี  4  เปรียบเทียบงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560-2561 
หน่วย : ล้ำนบำท 

จ ำนวนโครงกำร 
วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

เฉพำะเจำะจง สอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

วิธีคัดเลือก  

2560 2561 2560 2561  2560 2560 2560 2561 2560 
 
2561   

40,373,249.74   21,218,886.64 7,846,249.74  7,590,286.64      0.00              0.00         30,773,000.00   13,628,600.00   -           -                
 

 

 

 
จำกตำรำงที่  4 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560-2561 

พบจ ำนวนงบประมำณลดลงโดยรวมในปีงบประมำณ 2561 ในภำพรวม ร้อยละ 47.44   เนื่องจำกในปีงบประมำณ 
2560  ส ำนักงำนสำธำรณสุข       ได้จัดสรรงบประมำณในส่วนงบลงทุนจำกงบพัฒนำจังหวัดตรังวงเงินสูง    แต่ใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบพัฒนำจังหวัดเฉพำะงบด ำเนินงำน     จึงท ำให้ยอดงบประมำณโดยรวมลดลง     
กำรด ำเนินจัดซื้อจัดจ้ำงเมื่อจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พบว่ำงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะลดลง
ร้อยละ 32.64    วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55.71    เนื่องจำกในปีงบประมำณ  
2560  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรังได้จัดสรรงบลงทุน งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ
งบพัฒนำจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด รำยกำรที่มีวงเงินเกิน 2 ล้ำนบำท ซึ่ งต้องด ำเนินกำรด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่ง
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ิมวิธีกำรและขั้นตอนขึ้น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎหมำยและระเบียบกระทรวงกำรคลังก ำหนด ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

2. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีกระบวนกำรหลำยขั้นตอนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจ ากัด 
   

1. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนพัสดุขำดควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ 

2. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยงบลงทุน มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกส่วนรำชกำรได้รับมอบอ ำนำจให้ 
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินไม่เกิน ๑ ล้ำน  
 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 

กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยกำรเดียวกันของหน่วยงำนในสังกัด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง ให้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรวมรำยกำรและด ำเนินกำรจัดซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท ำให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมำณ 
 
      5. แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
        

1. จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมตำม 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ถูกต้อง 

2. ด ำเนินกำรติดตำมเร่งรัดติดตำมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยงบลงทุน ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด  
 
         ลงชื่อ......ปรีดำ  หมวดใหม่......ผู้จัดท ำ 
                                                                                          (นำงปรีดำ  หมวดใหม่) 
                                                                                       เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
                                                                                            ๒๘  ธันวำคม ๒๕๖๑ 


