
บทที่ ๑ 

บทนำ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้ อจั ดจ า งและการบริหารพัสดุภาครั ฐ  พ.ศ .  ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง 
เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยใชเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา   
ตอภารกิจของรัฐและปองกันปญหาการทุจริต ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้    
และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้เปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาล   
ในหนวยงานภาครัฐอันจะเปนการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั ่งยืนซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส       
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ดังกลาวเปนการประเมิน
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เปนการประเมินขั้นตอน
และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริต และผลประโยชนทับซอน 
มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีตอผูมีสวนได สวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

เกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ และปองกันปญหาการทุจริต โดยตองดำเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑ 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของ 

๒.2 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

3. เปาหมาย 
การจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุด       

แกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้ 
(๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง วัตถุประสงค    

ในการใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม มีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม และชัดเจน 
(๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทำโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการแขงขัน

อยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกันมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงพอ       
ตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุ    
ในทุกข้ันตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ลวงหนาเพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกำหนดเวลาท่ี เหมาะสมโดยมีการ
ประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบ  
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

 

 

 



2 
 

บทที่ ๒ 

การวิเคราะหการจัดซื้อจดัจาง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดำเนินการวิเคราะห  
ผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางจากทุกแหลงงบประมาณ    
ทุกวิธีการดำเนินการจัดหาในสวนของงานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดเปนมาตรฐานเดียวกันและมีการแขงขันที่เปนธรรม ลดปญหา   
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนใหเปนไป ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส    
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงการวิเคราะหภาพรวมผลการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ลําดับ แผนงาน
วิธีการ

จัดซื้อจัดจาง

โครงการ

จัดซื้อ/จัดจาง 

(จํานวน)

งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร (บาท)

งบประมาณที่ใชจริง 

(บาท)

งบประมาณที่

ประหยัดได (บาท)
รอยละ

1  งบดําเนินงาน 

 - เงินงบประมาณ เฉพาะเจาะจง 140 2,285,860.38     2,109,515.04      176,345.34       7.71      

 - เงินนอกงบประมาณ เฉพาะเจาะจง 32 1,870,000.00     1,198,160.00      671,840.00       35.93    

172 4,155,860.38   3,307,675.04    848,185.34     20.41   

2 งบลงทุน ป 64 

 - ครุภัณฑการแพทย เครื่องชวย

กระบวนการปมและฟนคืนชีพผูปวย

e-bidding 1 1,000,000.00     999,000.00        1,000.00           0.10      

 - จางปรับปรุงทาสีภายนอกและภายใน

อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

e-bidding 1 1,502,100.00     710,000.00        792,100.00       52.73    

2 2,502,100.00   1,709,000.00    793,100.00     31.70   

3 งบเงินกูเพื่อแกปญหา เยียวยา และฟนฟู

เศรษฐกิจ และสังคม ที่ไดรับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 - ครุภัณฑการแพทย จํานวน 8 รายการ e-bidding 1 8,674,000.00     8,625,800.00      48,200.00         0.56      

1 8,674,000.00   8,625,800.00    48,200.00       0.56     

175 15,331,960.38 13,642,475.04  1,689,485.34   11.02    รวมทั้งสิ้น (1-3) 

รวม

รวม

รวม
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แผนภูมิแสดงรอยละการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจางภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
จำแนกตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 

 
 

จากแผนภูมิแสดงรอยละการดำเนินการจัดซื้อจัดจางภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
จำแนกตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จะพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมากท่ีสุด คือ ลำดับท่ี ๑ งบเงินกูเพ่ือแกปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคม 
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนเงินทั้งสิ ้น ๘,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท     
คิดเปนรอยละ ๕๖.๕๗ ลำดับที่ ๒ งบดำเนินงาน เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๑๕๕,๘๖๐.๓๘ บาท คิดเปนรอยละ ๒๗.๑๑
และลำดับที่ ๓ งบลงทุนป ๖๔ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๒,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๕ ของงบประมาณ  
ท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

แผนภูมิแสดงรอยละการประหยัดงบประมาณจำแนกตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 

 
จากแผนภูมิแสดงรอยละการประหยัดงบประมาณจำแนกตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร พบวางบลงทุน ป ๖๔ 

สามารถประหยัดงบประมาณไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๓๑.๗๐ ลำดับรองลงมา คือ งบดำเนินงาน คิดเปนรอยละ ๒๐.๔๑ 
และลำดับสุดทาย คือ งบเงินกูเพื่อแกปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คิดเปนรอยละ ๐.๕๖ ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 

 

27.11

11.15

56.57 งบดาํเนินงาน

งบลงทุน ปี 64

งบเงินกูฯ้

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

 7,000,000.00

 8,000,000.00

 9,000,000.00

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ ปี 64 งบเงินกูฯ้

4,155,860.38 

2,502,100.00 

8,674,000.00 

3,307,675.04 

1,709,000.00 

8,625,800.00 

20.41 31.70 0.56 

งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร งบประมาณท่ีใชจ้รงิ ประหยดังบประมาณ
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ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

จำนวนโครงการ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

175 
เฉพาะเจาะจง (ข) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

172 3 
รอยละ 100 98.29 1.71 

 

ตามตารางท่ี 2 แสดงรอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีจำนวนโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังสิ้น 175 โครงการ พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
ที่ดำเนินการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 172 โครงการ ลำดับถัดมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส          
(e-bidding) จำนวน 3  โครงการ  

แผนภูมิแสดงรอยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ตารางที ่ 3 แสดงรอยละของจำนวนรายการที ่ดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

ดําเนินการแลวเสร็จ

 (เบิก-จาย)
ระหวางดําเนินการ

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 172  - 100

2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

e-bidding)

๒ 1 66.67 รอสงมอบงาน เกินกําหนด

ตามสัญญา

หมายเหตุ

จํานวนรายการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลําดับ วิธีการจัดซื้อจัดจาง รอยละ

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนรายการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

172 โครงการ

3 โครงการ

98.29 %

1.71 %

เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง E - B I D D I N G

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ
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จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 

 

        จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแลวเสร็จ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนก

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป มีงานดำเนินการ

จัดซื้อจัดจาง จำนวน 175 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 172 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ     

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ     

จำนวน ๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

ตารางที่ 4 แสดงรอยละของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการ
จัดซ้ือจัดจาง 

 

ประกวดราคา (e-bidding) เฉพาะเจาะจง

15,331,960.38 11,176,100.00 4,155,860.38                

รอยละ 100 72.89 27.11

วิธีการจัดซื้อจางจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร
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จากแผนภูมิรอยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกรวมทุกแหลงเงิน 
จำนวนทั้งสิ้น 15,331,960.38 บาท (สิบหาลานสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเการอยหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค) 
และจากการวิเคราะหขอมูลพบวา งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส         
(e-bidding) มีจำนวนสูงสุด เปนจำนวนเงิน 11,176,100.00 บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
คิดเปนรอยละ 72.89 ของจำนวนเงินงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง รองลงมา คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงิน 
4,155,860.38 บาท (สี่ลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันแปดรอยหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 27.11 
ของจำนวนเงินงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห 
 

1. การวิเคราะหความเส่ียง 

การวิเคราะหความเสี ่ยงในการจัดซื ้อจัดจางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
วิเคราะหไดจากหลากหลายปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง โดยแบงตามหัวขอดังตอไปนี้ 

  1.1 ความเส่ียงดานสภาพแวดลอมท่ัวไปในการบริหารจัดการงานดานพัสดุ 
   1.1.1  มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานพัสดุอยูบอยครั้งจากการลาออก
หรือปรับเปลี่ยนตำแหนงหนาที่ ทำใหผู ปฏิบัติงานพัสดุขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดความรู        
ประสบการณท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
   1.1.2 บุคลากรดานพัสดุไมเพียงพอและไมสัมพันธกับภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน ทำใหเกิดความเขาใจ
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางคลาดเคลื่อน 
   1.1.3 งานพัสดุ ไมมีหัวหนางานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบ
ความถูกตองเกี ่ยวกับการดำเนินงานดานพัสดุ หรือกำกับดูแลกระบวนการดำเนินงาน ทำใหเกิดปญหา           
การปฏิบัติงานลาชา และการดำเนินงานในบางข้ันตอนขาดความครบถวนถูกตอง รวมทั้งการประสานงาน      
กับหนวยงาน/งานตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือที่เกี่ยวของ ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากเจาหนาที่พัสดุ
ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวเทานั้น 
   1.1.4 ความลาชาในการไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ สงผลใหเกิดความลาชาในการ
เสนอแผนการจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวของ ทำใหกระบวนการจัดหาและการเบิกจายไมเปนไปตามแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวของและการดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน ไมมีการเวนระยะเวลาใหดำเนินการจัดซื้อจัดจางอยางเหมาะสม
อาจทำใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางลาชาและไมทันตอความตองการใชพัสดุในโครงการ/แผนงาน 

  1.2 ความเส่ียงดานการดำเนินงานและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
   1.2.1 หนวยงานผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ไมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ
หรือรางขอบเขตของงานจางและราคากลางหรือจัดทำมาแตไมถูกตองครบถวน มาพรอมกับบันทึกขอความเสนอ
ความตองการใชพัสดุสำหรับโครงการตาง ๆ ทำใหการดำเนินการจัดหาลาชา 
   1.2.2 การจัดซื้อจัดจางที่เรงดวน กระชั้นชิด ทำใหเกิดความเสี่ยงที่เกิดขอผิดพลาด  
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งอาจมีการทักทวงจากหนวยงานภายนอก เชน สำนักงานการตรวจเงินแผนดนิ 
หรือหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวของ 
   1.2.3 การบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มีหลายขั้นตอนและตองใชเวลาในการ
บันทึกขอมูล เนื่องจากการจัดรูปแบบเอกสารในระบบ e-GP ใหเปนไปตามระเบียบสารบรรณนั้น ทำใหยิ่งตองใชเวลา   
ในการบันทึกขอมูลมากกวาปกติ 
   1.2.4 การดำเนินงานตามโครงการ/แผนงานตาง ๆ ท่ีไมระบุวันเวลาในการดำเนินงาน         
ใหดำเนินงานใหชัดเจน เชน ระบุระยะเวลาดำเนินงานภายในเดือนมกราคม 2564 แตผูรับผิดชอบประสงค
ดำเนินงานจริงในสัปดาหสุดทายของเดือนมกราคม สงผลใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในการจัดหาพัสดุ        ท่ี
ตองใชโครงการ/แผนงานนั้น มีระยะเวลาไมเพียงพอ และสงผลใหเปนภาระงานใหแกเจาหนาที่พัสดุในการ
ดำเนินการจัดหา ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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  1.3 ความเส่ียงดานการบริหารพัสดุ 
   1.3.1 พัสดุที ่จัดหาเพื ่อใชในการสำหรับแผนงาน/โครงการสนับสนุนหนวยงาน       
ในสังกัดหรือใชสำหรับจัดประชุมตามแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ผูรับผิดชอบไมจัดทำทะเบียนพัสดุ รวมท้ังสถานท่ีจัดเก็บพัสดุไมเรียบรอยและปลอดภัย 
   1.3.2 พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไมมีการทำหนังสือสงคืน หรือทำหนังสือสงคืน        
แตไมไดนำพัสดุนั้นสงคืนงานพัสดุ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจำหนายพัสดุ ทำใหยอดคงเหลือกับรายการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปไมตรงกัน และสงผลใหการดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพรองเปนไปดวยความยากลำบาก 

2. การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคหรือขอจำกัด 
  จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในสวนของงานพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก         
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบปญหาและอุปสรรคหรือขอจำกัด ดังตอไปนี้ 
  2.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไดรับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
หรือโรค (COVID - 19) ซ่ึงมีผลกระทบเก่ียวกับระยะเวลาในการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง 

2.2 ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจางเรงดวน ตามมาตรการเรงรัด   
การจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินงาน    
ถูกกำหนดโดยระเบียบฯ จึงสงผลใหเกิดความเสี่ยงในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและเกิดความผิดพลาดได 

2.3 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ ขาดประสบการณและองคความรูท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
ทำใหเกิดความเขาใจรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางคลาดเคลื่อนและทำใหการจัดหาพัสดุลาชา 
  2.4 จำนวนบุคลากรดานพัสดุ ไมเพียงพอและไมสัมพันธกับภาระหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน 
  2.5 ปญหาเกี่ยวกับตัวผูขาย/ผูรับจาง ไมใหความสำคัญกับการจัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของ      
และปญหาภายในของผูขาย/ผูรับจาง สงผลใหหนวยงานของรัฐไมสามารถบริหารสัญญาใหเปนไปตามขอกำหนด    
ในสัญญาจางได 

3. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
จากผลการวิเคราะหการดำเนินงานจัดซ ื ้อจ ัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564       

จำนวน 175 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที ่ไดร ับจัดสรร เปนเงินทั ้งสิ ้น 15,331,960.38 บาท            
(สิบหาลานสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเการอยหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค) สามารถดำเนินการจดัซื้อจัดจางเสร็จสิ้น
เบิกจายแลวเสร็จ เปนเงินทั้งสิ้น 6,372,875.04 บาท (หกลานสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สตางค) 
และกอหนี้ผูกพัน เปนเงิน 7,269,600.00 บาท (เจ็ดลานสองแสนหกหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) ซ่ึงสามารถ
ประหยัดงบประมาณไดเปนเงินท้ังสิ้น 1,689,485.34 บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหม่ืนเกาพันสี่รอยแปดสิบหาบาท-
สามสิบสี่สตางค) คิดเปนรอยละ 11.02 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากทุกแหลงเงินประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
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บทที่ 4 

สรุป 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑวิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ไมพบปญหา     
ขอรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจางใด ๆ สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อจัดจางดวยความ
โปรงใส และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งถือวาเปนมาตรการสำคัญที่สงเสริมกระบวนการปองกัน
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ของหนวยงานภาครัฐ  

แนวทางการแกไขปรับปรุงการดำเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากการวิเคราะหการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจัดทำแนวทาง    

การดำเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้ 
 1. มีการประชุม ชี้แจง ใหหนวยงานทราบถึงขั้นตอนการจัดหาพัสดุใหชัดเจน เพื่อเพิ่มความเขาใจ      
ในวิธีการทำงานใหมากข้ึน 

2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทำความเขาใจ และถือปฏิบัติ
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. ผูรับผิดชอบโครงการ/แผนงาน ตองดำเนินการตามโครงการ/แผนงานท่ีระบุไวในแผนการดำเนินงาน
ของหนวยงานอยางเครงครัด เพื่อใหหนวยจัดซื้อพัสดุมีเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ เนื่องจากการจัดซ้ือ 
จัดจางมีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติและมีระยะเวลา เงื่อนไขตาง ๆ  ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการบริหารพัสดุ
เปนไปในแนวทางเดียวกันกับการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

4. จัดหาเจาหนาที่พัสดุใหเพียงพอตอภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของเจาหนาที่ที ่ปฏิบัติงานอยูเดิมใหมีความรู ความเขาใจในระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ       
และกฎหมายที่เกี ่ยวของในการปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยสงเจาหนาที่ไปอบรม เพื่อใหมีการทบทวนความรู     
สรางความเขาใจ และปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดท่ีรายแรงจากการปฏิบัติงาน 
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เอกสารอางอิง 
 

1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนที ่ส ุด ที ่ สธ 0207.03/20751 ลงวันท่ี            
22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน 
ของหนวยงานสวนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. หนังส ือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส ุข ด วนที ่ส ุด ท ี ่  สธ 0207.03/3141 ลงว ันท่ี               
10 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง แจงจัดสรรงบประมาณรายจายเงินกูเพื่อแกปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหนวยงาน    
สวนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

3. หนังสือกองบริหารงานคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.02/ว157 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่องแจงจัดสรรงบประมาณรายจายเงินกูเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4. บันทึกขอความ ท่ี นย 0032.001/216 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนการใชเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประจำปงบประมาณ 2564 

5. บันทึกขอความ ท่ี นย 0032.001/215 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนการใชเงิน   
นอกงบประมาณ (เงินประกันสุขภาพแรงงานตางชาติ) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประจำป
งบประมาณ 2564 

6. รายงานสรุปการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. รายงานรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 8. รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
 9. รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

10. รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

11. รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

12. แบบแสดงรายละเอียดการใชเงินบำรุง ป 2563 และ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดันครนายก 

 


