
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

 

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการ              
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละ                 
ของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ คือ 
 ๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๓.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจ ากัด 
 ๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ๕.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมทั้ งสิ้ นจ านวน 52๑ โครงการ ด า เนินการแล้ว เสร็จภายในปี งบประมาณ  256๔                             
จ านวน  52๑  โครงการคิดเป็นร้อยละ100   

๑.๒ ร้อยละของจ านวนโครงการที่ ด า เนิ นการแล้ ว เสร็ จ ในปี งบประมาณ พ.ศ . 256๔                
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (โครงการ) ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวน 16 3.0๘ 
2. วิธีคัดเลือก ๑ 0.19 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง ๕๐๔ 96.73 
รวม 52๑ 100 
  

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง         
รวมทั้งสิ้นจ านวน  52๑  โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือวิธี
เฉพาะเจาะจงจ านวน  50๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.73                                             

๑.๓ ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทการจัดซื้อจัด

จ้าง 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (บาท) 

งบประมาณที่ใช้จริง
(บาท 

ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวน 58,157,000.00 58,157,000.00 100 
2. วิธีคัดเลือก 4,000,000.00 ๓,๙๙๗,๕๐๐ 99.93 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 101,827,387.39 76,047,387.39 74.68 

รวม 163,984,387.39 138,201,887.39 84.2๘ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น
จ านวน  138,201,887.39บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท
สามสิบเก้าสตางค์) จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง  
จ านวน 76,047,387.39 บาท (เจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
คิดเป็นร้อยละ 74.68 
๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็วและเร่งด่วน 
และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละข้ันตอน 

๒.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ต้องมีองค์
ความรู้หลายด้าน คือด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
งบประมาณ การเงินการคลัง และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการท างาน 

๒.๓ ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ           
ของพัสดุคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด 

๓.  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจ ากัด 
๓.๑ ในปีงบประมาณ 256๔  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  สามารถด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  

ได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ทันเวลา  เป็นไปตามระเบียบ พรบ. 2560  และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป 
๓.๒ การด าเนินงานในไตรมาสแรก ล่าช้า  เนื่องจากแผนงบประมาณการจัดซื้อจัดจัดจ้างยังไม่มีการ

อนุมัติ จึงท าให้งบด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณ  
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ใช้เงินงบประมาณจริง คิดเป็น 
ร้อยละ 84.2๘  สามารถประหยัดงบประมาณเกิดจากปัจจัย ดังนี้ 

 ๔.๑ น าหลัก ๓R มาใช้ในการลดมูลค่าของวัสดุที่ใช้ไป เช่นการน ากระดาษ Recycle มาใช้           
ท าเอกสารทั่วไปเพ่ือประหยัดงบประมาณ 

 ๔.๒ จัดส่งเอกสาร หนังสือราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดทาง Line/E-mail  
 ๔.๓ มีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ลดปริมาณค่าใช้จ่าย 

           ๔.๔ การประกาศผู้ชนะทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จะพิจารณา 
จากราคาต่ าสุด Price performance ตามท่ีหน่วยงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
           ๔.๕ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ก าหนดขอบเขตงานจ้างทุกครั้ง 
ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีการจัดหา โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๔.๖ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ เป็นไปตาม มาตรา  4 แห่ง
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 






