รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
--------------------ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ สถาบั น วิจัยระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) มีก ารจัดท าแผนการจัดซื้ อจัดจ้า ง
ประจาปี เพื่อให้ สวรส.สามารถบริหารการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้ง
ตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป สวรส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้า ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ สวรส. จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จานวน ๕ สานัก ได้แก่ สานักบริหาร
กลาง สานักนโยบายและแผน สานักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ สานักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทยและสานักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๙ แผนงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ดังนี้
ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กับผลการจัดซื้อจัดจ้างจริงตามแผนและนอกแผน
ลาดับที่
การดาเนินการ
จานวน
จานวนเงิน(บาท)
โครงการ
1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
134
16,919,410.00
2
ผลการจัดซื้อจัดจ้างจริง (ตามแผน)
113
12,454,998.77
3
ผลการจัดซื้อจัดจ้างจริง (นอกแผน)
87
4,331,694.03
ผลการจัดซื้อจัดจ้างจริงรวม
200
16,786,692.80
แผนภูมิที่ ๑ แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กับผลการจัดซื้อจัดจ้างจริงตามแผนและนอกแผน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างจริง
(นอกแผน), 87

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,
134

ผลการจัดซื้อจัดจ้างจริง
(ตามแผน), 113
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ตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กับผลการจัดซื้อจัดจ้างจริง
ตามแผนและนอกแผน จะเห็ นว่าใน สวรส.จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 134 โครงการ เป็นเงิน
16,919,410.00 บาท มี ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจริ ง (ตามแผน) จ านวน 113 โครงการ เป็ น เงิ น
12,454,998.77 บาท และมีผลการจัดซื้อจัดจ้าง (นอกแผน) จานวน 87 โครงการ เป็นเงิน 4,331,694.03
บาท โดยมีผลการจัดซื้อจัดจ้างจริงรวม 200 โครงการ รวมเป็นเงินจานวน 16,786,692.80 บาท ซึ่งจานวน
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างจริงรวมมากกว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 66 โครงการ แต่ใช้เงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
จริงน้อยกว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 132,717.20 บาท เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ตารางที่ ๒ ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาแนกตามแผนงาน/โครงการ
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
จานวน จานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
โครงการ
1 แผนบริหารยุทธศาสตร์ : การดาเนินงานพัฒนา ICT
26
4,062,695.95 24.20
2 แผนงานระบบบริหารกลาง : บริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ
35
3,230,048.86 19.24
3 แผนงานระบบบริหารกลาง : การดาเนินงานบริหารจัดการทั่วไป
36
2,209,746.17 13.16
4 แผนสื่อสารความรู้ฯ : โครงการภายใต้แผนการสื่อสาร/
27
1,207,868.00
7.20
ขับเคลื่อนความรู้
5 แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5
1,143,800.00
6.81
6 แผนสื่อสารความรู้ฯ : โครงการบริหารจัดการวารสารวิจัยระบบ
6
728,844.00
4.34
สาธารณสุข
7 แผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย : โครงการส่งเสริมมาตรฐานการวิจัย
2
725,838.00
4.32
8 แผนสื่อสารความรู้ฯ : โครงการจัดการประชุมวิชาการ สวรส.
4
624,620.00
3.72
9 แผนบริหารยุทธศาสตร์ : การดาเนินงานนโยบายและแผน
2
541,000.00
3.22
10 แผนงานระบบบริหารกลาง : แผนงานทรัพยากรบุคคล
8
526,891.86
3.14
11 แผนงานระบบบริหารกลาง : การดาเนินงานการเงินและบัญชี
4
399,906.14
2.38
12 แผนสื่อสารความรู้ฯ : โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการ
13
376,868.20
2.25
ห้องสมุด
13 แผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย
6
338,300.00
2.02
14 แผนส่วนงานเฉพาะ : สคม.
11
316,695.11
1.89
15 แผนส่วนงานเฉพาะ : สวปก.
7
135,144.51
0.81
16 แผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย : โครงการสร้างความร่วมมือกับ
3
121,659.00
0.72
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
17 แผนงานวิจัย : แผนงานวิจัยกาลังคนด้านสุขภาพ
1
67,089.00
0.40
18 แผนงานวิจัย :งบ Overhead มุ่งเป้า 61
2
20,678.00
0.12
19 แผนงานวิจัย :ชุดโครงการ CCS : Migrant Health
2
9,000.00
0.05
รวม
200 16,786,692.80 100.00
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงหน่วยงานที่มีร้อยละของผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ๕ อันดับแรก
24.20
25.00

19.24

20.00
13.16
15.00
7.20

6.81

10.00
5.00
-

จากตารางที่ ๒ เป็ นการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาแนกตาม
แผนงาน/โครงการ และแผนภูมิที่ 2 จะแสดงหน่วยงานที่มีร้อยละของผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ๕ อันดับแรกจะ
เห็นได้ว่า การดาเนินงานพัฒนา ICT มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดเนื่องจาก สวรส.มีนโยบายที่จะก้าวสู่องค์กร
ดิจิทัล จึงมีการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เช่น การบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีระบบต่าง ๆ, การจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์, การจัดซื้อ Hardware อื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทางานของระบบ, การพัฒนาระบบ Software ที่
เหมาะสม และสอคล้องกับลักษณะงานของ สวรส., ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนโครงการ
เพิ่ม (ลด)
1

วิธีเฉพาะเจาะจง

2

วิธีคัดเลือก
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์)

๓

ปี 2561

ปี 2562

จานวน

ร้อยละ

170

195

๒5

๑๔.๗๐

1

-

(1)

-

3

5

๒

๖๖.๖๗

รวม
174
200
๒๖
๑๔.๙๔
หมายเหตุ ปี ๒๕๖๑ ดาเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่ได้ผลทั้ง ๓ ครั้ง จึงจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง
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แผนภูมิที่ 3 แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒
195

จานวนโครงการ ปี 2561
จานวนโครงการ ปี 2562

170

1

-

3

5

จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ของปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.71 และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
คัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มี
ตารางที่ ๔ ตารางเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่
1

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ(บาท)
ปี 2561

วิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2562

13,112,583.29 13,320,872.49

เพิ่ม (ลด)
จานวน
208,289.20

ร้อยละ
1.5๙

2

วิธีคัดเลือก
882,000.00
- (882,000.00) (100)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(วิธี
๓ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
- 3,465,820.31 3,465,820.31 100
รวม
13,994,583.29 16,786,692.80 2,792,109.51 19.95
หมายเหตุ ปี ๒๕๖๑ ดาเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่ได้ผลทั้ง ๓ ครั้ง จึงจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง
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แผนภูมิที่ 4 แผนภูมเิ ปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของปี ๒๕๖๑ และปี
๒๕๖๒
13.11

13.32

14.00

งบประมาณ 2561 (ล้านบาท)

12.00

งบประมาณ 2562 (ล้านบาท)

10.00
8.00

3.47

6.00
4.00
2.00

0.88

-

-

-

จากตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้ างของปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการจัดซื้อจัดจ้างด้ว ยวิธี
เฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 208,289.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 และการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจานวน 3,465,820.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มี
ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างรวมทุกวิธีระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับปีงบประมาณ
2562 พบว่าปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างรวมทุกวิธีในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีจานวน 171 โครงการ และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจานวน 200 โครงการ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณงานเพิ่มขึ้น 29 โครงการ โดย
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 สวรส.มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป(วิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีนี้มีกระบวนการที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน
โดยแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลาในการดาเนินการค่อนข้างมาก ประกอบกับจานวนเจ้าหน้าที่พัสดุมีเพียง 2 อัตรา
ทาให้การดาเนินงานมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่มีความเครียดสูง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องอื่น ๆ อีก ดังนี้
๑. การจั ด ท าขอบเขตงานจ้ า ง การก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะของงานหรื อ ราคากลางที่ จั ด ซื้ อ /จ้ า ง
ไม่สอดคล้อง หรือไม่ถูกต้อง จึงทาให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๒. ผู้ รั บ ผิ ด โครงการซึ่ ง เป็ น ผู้ น าส่ ง รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ ขอบเขตงาน ยั ง ขาดความรู้
ความเชี่ยวชาญในการกาหนดคุณลักษณะ หรือกาหนดขอบเขตงาน ทาให้ใช้เวลาในการแก้ไข หากต้องขอความ
อนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น อาจต้องใช้ระยะเวลานานล่าช้า
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๓. การจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ทาให้มีการปรับแผนบ่อย ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
๔. การปฏิบัติงานในระบบ e-GP มีขั้นตอนมาก โดยแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลามากในการบันทึกข้อมูล
ประกอบกับการทางานของระบบยังไม่เสถียร เช่น เมื่อมีการปรับข้อความและบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว
และหากมีการปรับข้อความอีกครั้ง ระบบจะปรับข้อมูลกลับไปเป็นข้อความแรกก่อนการแก้ไขทาให้ เจ้าหน้าที่
ต้องเสียเวลาทางานซ้าหลายรอบ นอกจากนี้การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่วนใหญ่ไม่สามารถบันทึกใน
ช่วงเวลาทาการที่ สวรส.ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุต้องแก้ปัญหาด้วยการบันทึกข้อมูลหลังเวลาเลิกงาน หรือนาไป
บันทึกที่บ้าน เนื่องจากมีผู้ใช้งานระบบ e-GP มีทั่วประเทศ ส่วนรูปแบบของบันทึกข้อความที่ระบบกาหนดไว้จะ
ไม่ได้จัดรูปแบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาให้ต้องเสียเวลาในการจัดรูปแบบก่อนเสนอผู้มีอานาจลงนาม
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๒๕๖2
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาขอบเขตงานจ้าง การกาหนดคุณลักษณะของงานหรือราคา
กลาง ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
๒. เจ้ าหน้าที่ที่ป ฏิบั ติงานด้านพัส ดุต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลั กเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓. มีการติดตามโครงการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน สูง ๆ หรือโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการมาก เพื่อ ให้งานพัสดุสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาตามที่
ระเบียบฯ กาหนด
หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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