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รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
--------------------ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) มีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป เพื่อให สวรส.สามารถบริหารการจัดซื้อจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการ
ทํางานในการจัดซื้อจัดจางใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยเนนในเรื่องดังนี้
๑. ความโปรงใส (Transparency)
๒. ความรับผิดชอบ (Accountability)
๓. คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery)
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)
งานพัสดุภายใตหนวยสนับสนุนทั่วไป สวรส. ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ
ตา งๆ เพื่อสนับ สนุ นภารกิ จหลักให ลุ ลว งตามภารกิจ และวัตถุป ระสงคของ สวรส. เกี่ย วกับ การจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานจึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใชประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
งานพัสดุฯ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ ๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ แยกตามหนวยงานภายในของ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)
ชื่อแผนงาน/หนวยงาน

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

รอยละ

แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ

1

9,197.50

0.06

แผนงานสรางเสริมสมรรถนะบุคคลฯ

17

1,491,820.49

9.29

โครงการเพิ่มโอกาสดานการมีอาชีพฯ

3

183,711.98

1.14

บริหารจัดการ (Over Head)

5

562,951.00

3.50

แผนงานสวปก.-งบประมาณจากปดบัญชีสวปก.

25

1,015,183.40

6.32

แผนงานสคม.-งบประมาณจากปดบัญชีสคม.

6

174,668.23

1.09

บริหารจัดการสํานักงานทั่วไป

54

2,815,826.39

17.53

งานบริหารอาคารสุขภาพแหงชาติ

35

3,089,083.52

19.23

การสนับสนุนบทบาทและภารกิจของคกก.สวรส.ฯ

1

18,500.00

0.12

งบอื่นภายใตแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2

111,605.00

0.69
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ชื่อแผนงาน/หนวยงาน

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

รอยละ

โครงการภายใตแผนบริหารยุทธศาสตร

4

210,082.80

1.31

แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน

6

1,313,990.00

8.18

แผนพัฒนา ICT

25

2,657,096.53

16.54

โครงการสื่อสารความรู

14

1,366,372.80

8.50

โครงการบริหารจัดการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

6

518,101.00

3.22

โครงการพัฒนาหองสมุด

23

504,044.90

3.14

โครงการประชุมวิชาการ สวรส. ประจําป 2559
รวม

1

24,503.00

0.15

228

16,066,738.54

100.00

แผนภูมิรูปวงกลม แสดงรอยละการจัดซื้อจัดจางจําแนกตามหนวยงาน
โครงการประชุมวิชาการ แผนงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
สวรส. ประจําปี ๒๕๕๙
๐.๐๖%
๐.๑๕%
โครงการบริ หารจัดการวารสารวิจยั
ระบบสาธารณสุข
โครงการพัฒนาห้ องสมุด
๓.๒๒%
๓.๑๔%
โครงการสื่อสารความรู้
๘.๕๐%

แผนงานสร้ างเสริ ม
สมรรถนะบุคคลฯ โครงการเพิ่มโอกาสด้ าน
๙.๒๙%
การมีอาชีพฯ
๑.๑๔%
บริ หารจัดการ (Over Head)
๓.๕๐%

แผนงานสวปก.งบประมาณจากปิ ด
บัญชีสวปก.
๖.๓๒%
แผนงานสคม.-งบประมาณ
จากปิ ดบัญชีสคม.
๑.๐๙%

แผนพัฒนา ICT
๑๖.๕๔%

แผนการบริ หารความเสี่ยง
และตรวจสอบภายใน
๘.๑๘%
โครงการภายใต้ แผนบริ หาร
ยุทธศาสตร์
๑.๓๑%
งบอื่นภายใต้
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
๐.๖๙%

การสนับสนุนบทบาทและ
ภารกิจของคกก.สวรส.ฯ
๐.๑๒%

บริ หารจัดการสํานักงานทัว่ ไป
๑๗.๕๓%

งานบริ หารอาคารสุขภาพแห่งชาติ
๑๙.๒๓%
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ตารางที่ ๒ รอยละของจํานวนรายการ/โครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

จํานวนรายการ/
โครงการ
223

ตกลงราคา

รอยละ
97.81

เปรียบเทียบราคา

5

2.19

คัดเลือก

0

0.00

รวม

228

100.00

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรอยละการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามจํานวนโครงการ
คัดเลือก
0%

เปรี ยบเทียบราคา
๒.๐๙%

ตกลงราคา
๙๗.๘๑%

จากตารางที่ ๒ แสดงใหเห็นวา สวรส. มีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา (การจัดซื้อครั้งหนึ่งไมเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท) มากที่สุด จํานวน ๒๒๓ รายการ/โครงการ คิดเปนรอยละ ๙๗.๘๑ การจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
เปรียบเทียบราคาจํานวน ๕ รายการ/โครงการ คิดเปนรอยละ ๒.๑๙ และไมมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการคัดเลือก

ตารางที่ ๓ รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

งบประมาณ (บาท)

รอยละ
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ตกลงราคา
เปรียบเทียบราคา
คัดเลือก

12,757,798.58

79.41

3,308,939.96

20.59

16,066,738.54

0
100.00

รวม
แผนภูมิรูปวงกลมแสดง ราคารวมการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
คัดเลือก, 0

เปรี ยบเทียบราคา,
๓,๓๐๘,๙๓๙.๙๖

ตกลงราคา,
๑๒,๗๕๗,๗๙๘.๕๘

จากตารางที่ ๓ แสดงใหเห็นวางบประมาณในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาเปนวิธีการที่ใชงบประมาณ
มากที่สุดคิดเปนเงิน 12,757,798.58 บาท คิดเปนรอยละ ๗๙.๔๑ การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเปรียบเทียบราคาเปน
เงิน 3,308,939.96 บาท คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๙ และไมมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการคัดเลือก
สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙
งานพัสดุ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งหมดจํานวน ๒๒๘ รายการ/โครงการ ใช
งบประมาณรวมจํ านวน 16,066,738.54 บาท โดยมีการดําเนิน การจัดซื้อจัดจางดว ยวิธีตกลงราคามากที่สุ ด
จํานวน ๒๒๓ รายการ/โครงการ คิ ดเป นร อยละ ๙๗.๘๑ , ดําเนิน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเปรีย บเทีย บราคา ๕
รายการ/โครงการ คิดเปนรอยละ ๒.๑๙ และไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีคัดเลือก ในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางเปนไปตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางของ สวรส.ซึ่งจะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ๓ วิธี คือ

๑) วิธีตกลงราคา ใชสําหรับการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท
๒)วิธีเปรียบเทียบราคา ใชสําหรับพัสดุ/งานมีลักษณะมาตรฐานหรือรูปแบบรายละเอียดของวัสดุ/
การจางที่ชัดเจนและมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
๓)วิ ธี คั ด เลื อ ก ใช สํ า หรั บ พั ส ดุ / งานมี คุ ณ ลั ก ษณะรายละเอี ย ดเชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ไม อ าจกํ า หนด
คุณลักษณะหรือรูปแบบรายละเอียดที่ชัดเจนและมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
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ปญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
๑. บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการกําหนดคุณลักษณะ หรือกําหนดขอบเขตงาน หรืหากตอง
ขอความอนุเคราะหไปจากหนวยงานอื่น อาจทําใหใชเวลาในการแกไข และลาชา และตองใชระยะเวลานาน
๒. บุคลากรบางสวนยังความรูความเขาใจในการดําเนินการงานจัดซื้อจัดจางอยางถองแท
๓. บุคลากรยังขาดทักษะในการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
๔. การจัดทําขอบเขตงานจาง การกําหนดคุณลักษณะของงานที่จัดซื้อ/จางไมสอดคลอง หรือไม
ถูกตอง จึงทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชา
๕. มีจํานวนผูเสนอราคานอยรายไมเปนไปตามระเบียบ หรือเสนอราคาไมเปนไปตามขอบเขตงาน
ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได ทําใหตองดําเนินการจัดหาหลายครั้ง
๖. ราคามาตรฐานกลาง หรือราคากลางบางรายการไมสอดคลองกับคุณลักษณะที่กําหนด
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางประจําป ๒๕๖๐
๑. ให ห นว ยงานที่จ ะดํ าเนิ นการจัดซื้อจัดจางจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปลว งหนา โดย
กําหนดใหสงแผนมายังงานพัสดุกอนวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกป และเจาหนาที่พัสดุติดตามใหแตละหนวยงาน
ดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจางเปนระยะ
๒. ชี้แจงทําความเขาใจใหความรูแกบุคลากร สวรส. เกี่ยวกับกับจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่จะประกาศใชใหมและมีผลบังคับใชสิงหาคม ๒๕๖๐
๓. เจาหนาที่พัสดุติดตามขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
อยางใกลชิด

งานพัสดุ หนวยสนับสนุนทั่วไป
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

