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ค ำน ำ 

 ด้วย พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 5 กำรรักษำจรรยำข้ำรำชกำร มำตรำ 78 
ก ำหนดให้รำชกำพลเรือน สำมัญ ต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ และเพื่อเป็นกรอบ มำตรฐำนในกำร
ก ำกับกำรประพฤติตนของข้ำรำชกำร ในส ำนักงำน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท้ัง  ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึงได้จัดท ำจรรยำข้ำรำชกำร  ตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ  โดยกำรมรส่วนร่วม
ของเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  ซึ่งมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี  ควำมประพฤติดี ส ำนึกในหน้ำท่ี   โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม    และถือเอำ
ประโยชน์สำธำรณะเป็นท่ีต้ัง  เป็นข้ำรำชกำรท่ีดี มีเกียรติ มีศักด์ิศรี สร้ำงควำมเล่ือมใสศรัทธำ ควำมเช่ือถือแล ะยกย่องจำก
ประชำชน 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในกำรขับเคล่ือนว่ำด้วยจริยธรรมข้ำรำชกำร  ตำมข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  เป็นไปตำมข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2560 ส ำนักงำนสำธำรณสุข  จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร กำรขับเคล่ือนว่ำด้วยจริยธรรมข้ำรำชกำร ตำม
ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนในสังกัดยึดถือและทรำบถึงกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ต่อไป 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 

จังหวัดสระแก้ว 

ตุลำคม 2564 
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1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. จ ำแนกเป็นรำยหมวด 
1.1 งบด ำเนินงำน 
1.2 งบลงทุน   

2. จ ำแนกร้อยละของจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.2564    โดยจ ำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. จ ำแนกร้อยละของจ ำนวนงบประมำณท่ีด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมี
กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณถัดไป 

 

หมวดงบด าเนินงาน/งบแรงงานต่างชาติ/งบอื่นๆ 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง 

จ ำนวนครั้ง 67 
 

- - 67 

    
จ ำนวนร้อยละ 

( 100% ) 
 

- - 59.37 
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้งบประมำณหมวดงบ
ด ำเนินงำน/งบแรงงำนต่ำงชำติและงบอื่นๆมีจ ำนวนท้ังส้ิน 67 ครั้ง วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีวิธีกำรเดียวคือ วิธีเฉพำะเจำะจง  คิด
เป็นร้อยละ  59.37 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง 

จ ำนวนงบประมำณ 
565,194.19 บำท 

- - 210,744.89 บำท 

    
จ ำนวนร้อยละ 

( 100% ) - - 37.28% 
 

จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำงบประมำณหมวดงบด ำเนินงำน/งบแรงงำนต่ำงชำติ และงบอื่นๆ ท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  จ ำนวนเงิน 565,194.19 บำท พบว่ำเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ท้ังหมด  คิดเป็นร้อยละ  37.28 % 

วิธีเฉพาะเจาะจง  59.37 % 
   จ านวน  67 คร้ัง 
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     หมวดงบลงทุนส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข/งบแรงงำนต่ำงชำติ/งบอื่นๆ 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง 

จ ำนวนครั้ง 39 - - 39 

    
จ ำนวนร้อยละ 

( 100 ) - - 37.28  
 
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้งบประมำณหมวดงบ
ลงทุนท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข/งบแรงงำนต่ำงชำติ และงบอื่นๆมีจ ำนวนทั้งสิ้น  39  ครั้ง 
โดยแยกเป็น  

- วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีวิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป  -  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  - 
( e – bidding) 

- วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจง  39  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  37.28 

แผนภูมแิสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการ
จัดซือ้จัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง  37.28 %    
จ านวน  210,744.89  คร้ัง 
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง 

จ ำนวนงบประมำณ 
565,194.19บำท 

- - 210,744.89 บำท 

   
 

จ ำนวนร้อยละ 
( 100% ) - - 37.28 

จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำงบประมำณหมวดงบลงทุน  ท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข/งบ
แรงงำนต่ำงชำติ และงบอื่นๆท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร จ ำนวนเงิน 565,194.19 
บำท โดยคิดเป็น  

- วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีวิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป  ( e – bidding) 
- บำท คิดเป็นร้อยละ - 

- วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจง                       
210,744.89 บำท คิดเป็นร้อยละ 37.28 
 

37.28 

39 คร้ัง วิธีเฉพาะเจาะจง 210,744.89 บาท
บาท 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง    
2.1 กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นจ ำนวนมำก และหลำยครั้งท่ี  

มีควำมต้องกำรและด ำเนินกำรแบบเร่งด่วน  ซึ ่งอำจส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงเกิดควำมผิดพลำดในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้เนื่องจำกระยะเวลำในกำรตรวจสอบไม่เพียงพอ  กระช้ันชิด   

2.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนงำน และระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้อันเนื่องมำจำกปัจจัย  
ภำยนอกและปัจจัยภำยในต่ำงๆ 

2.3 หน่วยงำนต้นเรื่องท่ีมีควำมต้องกำรใช้พัสดุ ไม่ทรำบเกี่ยวกับระเบียบต่ำงๆ ท่ีส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
      กับกำรจัดหำพัสดุ  ไม่ทรำบวิธีกำรปฏิบัติท่ีถูกต้อง เนื่องจำกระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ 
      พัสดุมีเป็นจ ำนวนมำก ท้ังระเบียบเดิม  ระเบียบใหม่  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อปฏิบัติ  ข้อยกเว้น 
       ต่ำงๆ   

                2.4 กรมบัญชีกลำงโดยคณะกรรมต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ 
 จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  2560  ได้ออกหนังสือแจ้งเวียนข้อปฏิบัติ / หนังสือ 
  ยกเว้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร  
  บริหำร พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ออกมำอยู่เสมอๆ และเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีผลท ำให้ 
  เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติอำจปฏิบัติงำนผิดพลำดได้  เนื่องจำกยังไม่ได้รับแจ้งเวียนหนังสือดังกล่ำว  
 
 
 
 
 
 
 

1 
100% 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  210,744.89  บาท 
 คิดเป็นร้อยละ  37.28  

37.28 

วิธีเฉพาะเจาะจง  365,530.34 บาท   85.57 % 
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3. กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด    

3.1 ระบบ e-GP (Electronic  Government  Procurement) ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย   
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบงำนท่ีจัดท ำขึ้นเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และพัสดุภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ท่ัวถึง เป็นศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  
กรมบัญชีกลำงปิดปรับปรุงบ่อย และไม่มีควำมเสถียรเท่ำที่ควร  ท ำให้บ่อยครั้งที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนไม่
สำมำรถท ำงำนได้   หรือท ำงำนได้ไม่เต็มท่ี ท ำให้เกิดกำรสะสมของงำนมำกขึ้นเรื่อยๆ  

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งต้องปฏิบัติงำนในระบบ  
e-GP (Electronic  Government  Procurement)  บำงเครื่องใช้งำนมำนำนหลำยปี  ช ำรุดบ่อย  อุปกรณ์
ภำยในเครื่องเป็นรุ่นเก่ำ  ท ำงำนช้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ หรือท ำงำนได้แต่ช้ำ   

3.3  กำรสืบหำรำคำกลำงจำกผู้มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงบำงรำยกำร ใช้เวลำนำนเนื่องจำกต้องใช้ 
            ระยะเวลำในกำรค้นหำ  สืบรำคำจำกท้องตลำด  และกำรคิดรำคำกลำง 
      3.4 กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ เช่น คณะกรรมกำรก ำหนด 
             รำคำกลำง  คณะกรรมกำรก ำหนดร่ำง TOR  คณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ  
             คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย/    
             กลุ่มงำนต่ำงๆ ไม่ให้ควำมร่วมมือร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ ท ำให้ต้องแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีบำงคน  
             ท่ีให้ควำมร่วมมือเป็นกรรมกำรฯ ตลอดทุกครั้ง  ท ำให้กำรจัดหำพัสดุล่ำช้ำ  
    3.5  มีกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุไปแล้ว  แต่งบประมำณในกำรจัดหำพัสดุมีไม่เพียงพอ เนื่องมำจำก  
           ฝ่ำย/กลุ่มงำนต่ำงๆ ท่ีมีควำมต้องกำรใช้พัสดุ ควบคุมก ำกับงบประมำณของฝ่ำย/กลุ่มงำน     
           ตัวเองผิดพลำด  
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4. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ  งบลงทุน 

จ ำนวนรำยกำร 
ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีได้รับ 
กำรจัดสรร 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
จัดจ้ำงได้จริง 

ประหยัดงบ 
ประมำณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
39 

 
565,194.19 

 
210,744.89 

 
0 

 
37.28 

 
5. แนวทำงแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรจั ดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.  2565  
5.1 เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน ต้องศึกษำระเบียบ  เข้ำร่วมอบรม  ประชุม ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ   

 พัสดุเพื่อเสริมสร้ำง เพิ่มพูนทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ  ควำมเข้ำใจในกำรจัดหำพัสดุ เพื่อมิ  
 ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

 5.2 จัดท ำฐำนข้อมูลรำคำกลำงพัสดุชนิดต่ำงๆ ไว้ (ถ้ำมี) เพื่อลดระยะเวลำในกำรจัดท ำรำคำกลำง  
 5.3 จัดประชุม ช้ีแจงกำร จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงต้ังแต่ต้นปีงบประมำณ เพื่อวำงแผนรองรับกำร  
       จัดหำพัสดุให้ทันควำมต้องกำรใช้งำน 
 5.4 แจ้งเวียนหนังสือต่ำงๆ ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ฝ่ำย/  
       กลุ่มงำนต่ำงๆ ได้รับทรำบด้วย เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 5.5 ฝ่ำย/กลุ่มงำนผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ      
       กำรจัดหำพัสดุ หรือต้องจัดท ำรำยละเอียดพัสดุท่ีต้องกำรให้จัดหำให้ชัดเจน เช่น คุณลักษณะ   
       ประเภทชนิด ขนำด สี  แบบ  จ ำนวน  ฯลฯ 
 5.6 แจ้งให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ  e-GP (Electronic  Government  Procurement)   
       เช่น ส ำนักงำนคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลำง ได้รับทรำบถึงปัญหำของระบบ e-GP เพื่อหำแนว 
       ทำงแก้ไขให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติในระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5.7 ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ท่ีสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนในระบบ e-GP (Electronic   
       Government  Procurement) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 


