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คํานํา 

 
 รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงไดแสดงการวิเคราะหผลการ
จัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) ท่ีรวบรวมฐานขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหจาก
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร หมวดงบลงทุน โดยทําการเปรียบเทียบสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท 
และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวิเคราะหความสุมเสี่ยง
ในการทุจริต และเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางและการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ในปงบประมาณถัดไป 

 งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรวบรวมและเรียบเรียง
ขอมูลดังปรากฎในรายงานเลมนี้ ซ่ึงเปนการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ตามมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก และหวัง     
เปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารการจัดซ้ือจัดจางใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม
ของหนวยงานภาครัฐตอไป 

 
                                                               งานพัสดุ  
                                                                                                    กลุมงานบริหารท่ัวไป  
                                                                            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  

ธันวาคม 2562 
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สารบัญ 
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คํานํา            ก  

สารบัญ            ข  

1. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562       1  
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดจัดทํารายงาน             
การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินการ   
จัดซ้ือจัดจางปท่ีผานมาในภาพรวมวาเปนไป ตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจางท่ีไดกําหนดไวหรือไม มีความคุมคา
หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณไดมากนอยเพียงใด วิธีการจัดซ้ือจัดจางมีแนวโนมเปนไปในวิธีการใด  
มีการใชงบประมาณในแตละวิธีการเปนจํานวนเทาใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือขอจํากัดอยางไร/หรือไม รวมท้ัง
มีการจัดทําขอเสนอเพ่ือนําไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ จัดซ้ือจัดจางในปตอไปดวย ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน
ในการทบทวนและวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและ   
เกิดความคุมคาสูงสุด ซ่ึงเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รวบรวมฐานขอมูลท่ีตองนํามาวิเคราะห ประกอบดวย งบประมาณภาพรวมของโรงพยาบาล โดยจําแนก
เปนรายหมวด แสดงใหเห็นวาในหมวดท่ีมีรายการจัดซ้ือจัดจาง และแสดงเปรียบเทียบใหเห็นสัดสวน
ของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ 
1.1 รอยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามวิธีการ

จัดซ้ือจัดจาง 
ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนรายการท่ีกอหนี้ผูกพันแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนก

ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 

จํานวนรายการครุภัณฑและ
สิ่งกอสรางท่ีไดรับจัดสรร 

จํานวนรายการท่ีกอหนี้ผูกพันแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
วิธีคัดเลือก รวมท้ังสิ้น 

87 รายการ 4 รายการ 83 รายการ - 87 รายการ 
(4.6%) (95.4%) - (100%) 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง จํานวน 87 รายการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
สามารถกอหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน    
87 รายการ คิดเปนรอยละ 100 พบวาเปนการกอหนี้ผูกพันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 
สูงสุด จํานวน 8๓ รายการ คิดเปนรอยละ 95.4 และวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 4.6 
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ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนรายการท่ีดําเนินการตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 จากตาราง จะเห็นไดวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ หมวด
งบลงทุน รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง จํานวน 87 รายการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
สามารถดําเนินการตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 84 รายการ    
คิดเปนรอยละ 96.55  พบวาเปนการตรวจรับและเบิกจายโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 
สูงสุด จํานวน 80 รายการ คิดเปน รอยละ 91.95 และเปนวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 
4.6 สวนท่ีเหลือเปนรายการกอสรางจํานวน 3 รายการ ท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสรางระยะดําเนินการกอสราง 
จํานวน 10 งวดงาน  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนรายการที่กอหนี้ผูกพันแลวเสร็จ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding

จํานวนรายการครุภัณฑ
และสิ่งกอสรางท่ีไดรับ

จัดสรร 

จํานวนรายการท่ีดําเนินการตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

วิธีคัดเลือก รวมท้ังสิ้น 

87 รายการ 4 รายการ 80 รายการ - 84 รายการ 
(4.6%) (91.95%) - (96.55%) 

4.6 % 

95.4 % 
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1.2 รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตาม
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีกอหนี้ผูกพันแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑและ สิ่งกอสราง เปนเงิน 68,922,000 บาท (หกสิบแปดลานเกาแสนสองหม่ืน
สองพันบาทถวน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถกอหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑและ
สิ่งกอสรางไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนเงิน 60,733,232 บาท (หกสิบลานเจ็ดแสน
สามหม่ืนสามพันสองรอยสามสิบสองบาทถวน) คิดเปนรอยละ 88.12 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร พบวา
เปนการกอหนี้ผูกพันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) สูงสุด เปนเงิน 59,249,232  บาท        
(หาสิบเกาลานสองแสนสี่หม่ืนเกาพันสองรอยสามสิบสองบาทถวน) คิดเปนรอยละ 85.97  

 

แผนภูมิแสดงจํานวนรายการที่ดําเนินการตรวจรับและเบิกจายแลว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding

ยังไมตรวจรับและเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวนงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 

จํานวนเงินท่ีกอหนี้
ผูกพัน 

จํานวนงบประมาณท่ีกอหนี้ผูกพันแลวเสร็จ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

วิธีคัดเลือก 

68,922,000 บาท 60,733,232 บาท  1,484,000 59,249,232 บาท - 
(88.12%) (2.15%) (85.97%) - 

91.95% 

3.45% 4.60% 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 จากตาราง จะเห็นไดวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  สามารถกอหนี้ผูกพันรายการ
ครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนเงิน 60,733,232  บาท (หกสิบลาน
เจ็ดแสนสามหม่ืนสามพันสองรอยสามสิบสองบาทถวน ) คิดเปนรอยละ 88.12 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
พบวาสามารถดําเนินการตรวจรับ และเบิกจายโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) สูงสุด เปนเงิน 
35,284,424.04 บาท (สามสิบหาลานสองแสนแปดหม่ืนสี่พันสี่รอยยี่สิบสี่บาทสี่สตางค) คิดเปนรอยละ 58.10 
และเปนวิธีเฉพาะเจาะจง เปนเงิน 1,484,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนแปดหม่ืนสี่พัน บาทถวน) คิดเปนรอยละ 
2.44 ยังไมไดตรวจรับเบิกจาย เปนเงิน 23,964,807.96 บาท (ยี่สิบสามลานเกาแสนหกหม่ืนสี่พันแปดรอย 
เจ็ดบาทเกาสิบหกสตางค) คิดเปนรอยละ 34.70 ของวงเงินงบประมาณจัดสรร  

 

 

แผนภูมิจํานวนงบประมาณที่กอหนี้ผูกพันแลวเสร็จ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding

จํานวนงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 

จํานวนเงินท่ีกอหนี้
ผูกพัน 

จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

วิธีคัดเลือก 

68,922,000 บาท 60,733,232 บาท  1,484,000 35,284,424.04 บาท - 
(88.12%) (2.44%) (58.10%) - 

85.97 % 

2.15 % 
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ตารางท่ี 5 แสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  
 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินจัดซ้ือจัด
จาง (บาท) 

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท) 

วงเงิน
งบประมาณ  

(บาท) 

วงเงินจัดซ้ือ 
จัดจาง (บาท) 

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท) 
1,484,000 1,484,000 - 67,438,000 59,249,232 8,188,768 

     (12.14 %) 
 

วิธีคัดเลือก รวมทุกวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินจัดซ้ือ
จัดจาง (บาท) 

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท) 

วงเงิน
งบประมาณ  

(บาท) 

วงเงินจัดซ้ือ 
จัดจาง (บาท) 

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท) 
- - - 68,922,000 60,733,232  8,188,768  
     (11.88 %) 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding

ยังไมตรวจรับและเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.44 % 

34.70 % 

58.10 % 
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จากตารางพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง เปนเงิน 68,922,000 บาท (หกสิบแปด
ลานเกาแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถกอหนี้ผูกพัน
รายการครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดแลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนเงิน 60,733,232  บาท   
(หกสิบลานเจ็ดแสนสามหม่ืนสามพันสองรอยสามสิบสองบาทถวน ) และสามารถประหยัดงบประมาณ เปนเงิน 
8,188,768  บาท (แปดลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 11.88 
ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร พบวาเปนการประหยัดงบประมาณโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส             
(e-bidding) เทานั้น 

 

 
 
2. การวิเคราะหผลการจัดจางประจําปท่ีผานมา โดยนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดตามขอ 1 ทําการวิเคราะหเปน
รายงานสรุปผลวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย   
องคประกอบ 4 องคประกอบ ดังนี้ 
    2.1 วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

 2.1.1 ระบบการจัดซ้ือจัดจางยังมีข้ันตอนมาก ทําใหเกิดความซับซอนในการปฏิบัติงาน ตองจัดทํา
เอกสารประกอบหลายรายการ 
 2.1.2 หากดําเนินการคลาดเคลื่อนในเง่ือนไข ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเปนสาระสําคัญ ทําให
ตองเริ่มกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมในรายการนั้นๆ 
 2.1.3 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง บางโครงการท่ีตองดําเนินการเปนการเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยง 
และขอผิดพลาดในการดําเนินการได 
 2.1.4 การเปลี่ยนแปลงรายการจัดซ้ือ ซ่ึงทําใหสงผลกระทบตอแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
 2.1.5 บุคลากรผูเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภายในองคกรขาดความรูความเขาใจและ  ทักษะท่ีดี
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

แผนภูมิแสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จําแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding
11.88 % 
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    2.2 วิเคราะหปญหาอุปสรรค / ขอจํากัด 
2.2.1 การจัดซ้ือครุภัณฑบางรายการ ขาดความพรอมในการการจัดซ้ือ เชน รายละเอียดคุณลักษณะ

พัสดุท่ีจะซ้ือ 
2.2.2 การจัดจางกอสรางมีความลาชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง การแกไขแบบรูป

รายการกอสราง จึงทําใหตองจัดทํา BOQ ใหม   
2.2.3 การเสนอเอกสารใหผูมีอํานาจอนุมัติ บางโครงการไดรับการอนุมัติประมาณ 1-2 สัปดาห ทําให

กระบวนการ จัดซ้ือจัดจางเกิดความลาชา 
   2.3 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

2.3.1 งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ไดทําการสืบราคาครุภัณฑ
ในแตละรายการ จากผูจําหนายและจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการใชเครื่องมือตามรายการท่ีไดรับจัดสรร 

2.3.2 คณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบราคาของผูเสนอราคาและมีการตอรองราคากับทางผูขาย
เพ่ือใหไดราคาท่ีเหมาะสม 
   2.4 แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.4.1 หนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน/ขอจัดสรรงบประมาณ ควรตรวจสอบงบประมาณท่ีหนวยงาน
ขอวามีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ( TOR) สถานท่ีท่ีใชกอสรางไดรับการอนุญาตแลวหรือไม วงเงิน
งบประมาณท่ีขอใหมีความสอดคลองกับรายการ เพ่ือประกอบโครงการท่ีขอใชงบประมาณครบถวนหรือไมกอน 
หากมีไมครบถวน ไมควรจัดสรรงบประมาณให โดยใหทําหนังสือแจงทุกหนวยงานทราบ 

2.4.2 หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรแลว ไมควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ( TOR) ซ่ึง
จะทําใหเกิดความลาชาในการจัดซ้ือจัดจาง 

2.4.3 เจาหนาท่ีพัสดุและผูปฏิบัติงาน ควรเตรียมเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหพรอมสําหรับการ
ดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบ 

2.4.4 เจาหนาท่ีพัสดุและผูปฏิบัติงาน ควรเขารับการอบรมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การจัดซ้ือจัดจางท่ีปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 


