รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัด จ้า งในรอบปีท ี่ผ ่ านมา และนำผลวิเคราะห์ ไปปรับ ปรุ งและพั ฒ นากระบวนการปฏิบั ต ิ ง าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
โดยรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ข้อมูลร้อยละ
ของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 195 รายการ ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 46,331,025.00 บาท (สี่สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการจัดหา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถจำแนก
ได้ 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- วิธีสอบราคา
2) วิธีคัดเลือก
3) วิธีเฉพาะเจาะจง
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ และจำนวนของรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน
(รายการ)
2
181
12
195

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ยกเลิก
รวม

คิดเป็น
(ร้อยละ)
1.03
0.00
92.82
6.15
100.00

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวน 181 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 92.82 รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่ว ไป มีจำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.03
ในส่วนของวิธีคัดเลือกไม่มีการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีนี้เลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 และรายการยกเลิก มีจำนวน
12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.15 ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ร้อยละ และจำนวนของรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนภูมิแสดงร้อยละ และจำนวนของรำยกำรที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
181
92.82

12

200
100

0

0

2

1.03

0
จานวน
(รายการ)

6.15

ยกเลิก
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ร้อยละ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

คัดเลือก

2

เฉพาะเจาะจง

ยกเลิก

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละ และงบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณที่ใช้
จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
3,270,000.00
0.00
36,447,025.00
6,614,000.00
46,331,025.00

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ยกเลิก
รวม

คิดเป็น
(ร้อยละ)
7.06
0.00
78.67
14.27
100.00

จากตารางที ่ 2 จะเห็ น ว่ า งบประมาณในภาพรวมที ่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง เป็ น เงิ น ทั ้ ง สิ้ น
39,717,025.00 บาท พบว่า วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งบประมาณสูงสุด เป็นเงิน 36,447,025.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 91.77 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นเงิน 3,270,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.23 และ
ในส่วนของวิธีคัดเลือกไม่มีการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีนี้เลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ร้อยละ และงบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนภูมิแสดงร้อยละ และงบประมำณ ที่ใช้จัดซื้อจัดจ้ำง
จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
36,447,025.00

40,000,000.00

6,614,000.00
14.27

30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

ยกเลิก
เฉพำะเจำะจง
คัดเลือก
ประกำศเชิญชวนทั่วไป

78.67
0.00
3,270,000.00
จำนวนเงิน
(บำท)
ประกำศเชิญชวนทั่วไป

0
7.06
ร้อยละ

คัดเลือก
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เฉพำะเจำะจง

ยกเลิก

เมื่อรวบรวมรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นทุกรายการ ทั้ง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และนอกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี จะพบว่า วิธีที่มีการดำเนินงาน
มากที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวน 181 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.82 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ซึ่งมีจำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.03 ส่วนวิธีคัดเลือก ไม่มีการจัดหาด้วยวิธีดังกล่ าว และมีรายการ
ยกเลิก จำนวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.15 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวม การจัดซื้อจัดจ้าง
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ยกเลิก
รวม

ตามแผนฯ
จำนวน ร้อยละ
(รายการ)
1
1.54
52
80
12
18.46
65
100

นอกแผนฯ
จำนวน ร้อยละ
(รายการ)
1
0.77
129
99.23
130
100

รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ
(รายการ)
2
1.03
181
92.82
12
6.15
195
100

2. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
งานพัสดุ ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พบปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ในการปฏิบัติงาน และมีแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ดำเนินการตามแผนงาน และปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้
2. ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ระบบปฏิบัติการของหน่วยงาน (E-Office) ยังไม่รองรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ จึง
เพิ่มภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในการทำงานซ้ำซ้อน
4. มีการปรับโครงสร้างภายใน ในระหว่างปีงบประมาณ ส่งผลให้มีการปรับแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนมีจำนวนที่สูงมาก
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5. การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บางครั้งเกิดข้อขัดข้อง
จากระบบ ทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการในระบบได้ อีกทั้งความซับซ้อนของระบบทำให้เกิด
ความล่าช้า
6. การจัดทำเอกสารตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีห ลายขั้นตอน บางกระบวน
หน่ ว ยงานต้องดาวน์โ หลด และจัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอจากในระบบมาพิจารณา ส่งผลให้
สิ้นเปลืองงบประมาณของหน่วยงาน
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1. กำชับให้พนักงานมีการวางแผน และปฏิบัติตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน ระยะเวลา
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการกำกับ ติดตามจากผู้บริหาร เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ และการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงานของ สช. เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การเขียนขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมใน
ภารกิจและความรับผิดชอบต่อองค์กร คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรอย่างสูงสุด
3. พัฒนาระบบปฏิบัติการของหน่วยงาน (E-Office) ให้รองรับงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบความถูก ต้ อง
ครบถ้วน และรวดเร็วขึ้น
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ เพื่อป้องกัน และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แก่ผู้ร่วมงานได้
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