รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการ
ที่ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๔ จ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และร้ อ ยละ
ของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ คือ
๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจากัด
๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๕.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 52๑ โครงการ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ
256๔
จานวน 52๑ โครงการคิดเป็นร้อยละ100
๑.๒ ร้ อ ยละของจ านวนโครงการที่ ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๔
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (โครงการ)
1. วิธีประกาศเชิญชวน
16
3.0๘
2. วิธีคัดเลือก
๑
0.19
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
๕๐๔
96.73
รวม
52๑
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ สานักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง ได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
รวมทั้งสิ้นจานวน 52๑ โครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจานวนสูงสุดคือวิธี
เฉพาะเจาะจงจานวน 50๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.73
๑.๓ ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อจัด จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน งบประมาณที่ใช้จริง
ร้อยละ
จ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (บาท)
(บาท
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 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น
จานวน 138,201,887.39บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด บาท
สามสิ บ เก้ า สตางค์ ) จ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี โ ครงการจ านวนสู ง สุ ด คื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
จานวน 76,047,387.39 บาท (เจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด บาทสามสิบเก้าสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ 74.68
๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานได้ ดังนี้
๒.๑ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยเงิ น งบประมาณ ต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยความรวดเร็ ว และเร่ ง ด่ ว น
และด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาก าหนด ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งและข้ อ ผิ ด พลาดในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน
๒.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ต้องมีองค์
ความรู้ หลายด้าน คือด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องกับการพัส ดุ
งบประมาณ การเงินการคลัง และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการทางาน
๒.๓ ความเสี่ ยงเกี่ย วกับ หน่ ว ยงานที่ต้อ งการพัส ดุ ไม่มีความรู้ในการกาหนดคุณลั กษณะเฉพาะ
ของพัสดุคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจากัด
๓.๑ ในปีงบประมาณ 256๔ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สามารถดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบ พรบ. 2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๒ การดาเนินงานในไตรมาสแรก ล่าช้า เนื่องจากแผนงบประมาณการจัดซื้อจัดจัดจ้างยังไม่มี การ
อนุ มัติ จึ ง ท าให้ งบด าเนิ น งานของส านั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด ระยอง ทาให้ ไ ม่ เป็ น ไปตามแผนการใช้
งบประมาณ
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณประจาปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ใช้เงินงบประมาณจริง คิดเป็น
ร้อยละ 84.2๘ สามารถประหยัดงบประมาณเกิดจากปัจจัย ดังนี้
๔.๑ นาหลัก ๓R มาใช้ในการลดมูลค่าของวัสดุที่ใช้ไป เช่นการนากระดาษ Recycle มาใช้
ทาเอกสารทั่วไปเพื่อประหยัดงบประมาณ
๔.๒ จัดส่งเอกสาร หนังสือราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดทาง Line/E-mail
๔.๓ มีการกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ลดปริมาณค่าใช้จ่าย
๔.๔ การประกาศผู้ชนะทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จะพิจารณา
จากราคาต่าสุด Price performance ตามที่หน่วยงานกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
๔.๕ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ กาหนดขอบเขตงานจ้างทุกครั้ง
ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีการจัดหา โดยเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๔.๖ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ เ ป็ น ไปตาม มาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

