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คำนำ 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแต่ละครั้งต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้อง
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจึง
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ .ศ . 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นราย
หมวด ที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ แต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีที่ผ่านมา หาความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ความสามารถ
ในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป และเพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนายายอาม มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

บทที่ 1 หลักการและเหตุผล 

 โรงพยาบาลนายายอามให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในทุก
ขั้นตอนด้วยความโปร่งใสเปิดเผยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมีการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของ
รัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้ 

 1. คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ
หน่วยงานของรัฐมีราคาท่ีเหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
 2. โปร่งใสโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น
ข้อเสนอมีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุก
ขั้นตอน 
 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้า
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมิน
และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 4. ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
ต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริตโดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
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บทที่ 2 การดำเนินงาน 

2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,130 รายการ วงเงินงบประมาณ 36,375,923.76 บาท  

               ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1,130 โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น
เฉลี่ย ร้อยละ 100 ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,191,440.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น -
หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.28% รายละเอียดแยกตามวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

ลำดับ วิธี 
จำนวน วงเงินงบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณที่ประหยัดได้ 

รายการ 
ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ จำนวนเงิน(บาท) 
จำนวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ 

1 เฉพาะเจาะจง 1,124 99.47 20,777,423.76 57.12 20,727,723.76 49,700.00 0.24 
2 ประกวดราคา 

e-bidding 
 

6 0.53 15,598,500.00 42.88 14,456,760.00 1,141,740.00 7.32 

 รวม 1,130 100 36,375,923.76 100 35,184,483.76 1,191,440.00 3.28 
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2.2 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2.1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลนายายอาม มีจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,130 โครงการ 
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.47% 
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.53% ของจำนวน
โครงการ 

2.2.2 ตารางแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคา e-bidding 

1,130 1,124 6 
100% 99.47% 0.53% 

 
 

แสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 
 
 

 

99.47 %

0.53%

เฉพาะเจาะจง

e-bidding
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2.3 งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.3.1 ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนายายอาม มีจำนวน 
36,375,923.76 บาท (สามสิบหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) พบว่า
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน20,777,423.76 บาท 
(ยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 57.12% ของจำนวนเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน 
15,598,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.88% ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.3.2 ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธ ีการจัดซื ้อจ ัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

จำนวนงบประมาณ(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคา e-bidding 
36,375,923.76 20,777,423.76 15,598,500.00 

100% 57.12% 42.88% 
 

แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

42.88%

57.12%
e-bidding

เฉพาะเจาะจง
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บทที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

  โรงพยาบาลนายายอามได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ .ศ.2564เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วและได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลนายายอาม 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ดังนี้ 
       3.1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ล่าช้า 
       3.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วเร่งด่วนและต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนดส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในแต่ละข้ันตอน 
       3.1.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้อง
มีองค์ความรู้หลายด้านคือด้านกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
งบประมาณการเงินการคลังและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน 
       3.1.4 เอกสารในระบบ e-GP มีรูปแบบ รายละเอียดเป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ทุกหน่วยงาน 
ทุกกระทรวงแต่เอกสารที่ print ออกมา ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ ฉะนั้นเจ้าหน้าที่
พัสดุจะต้องเพิ่มเติมรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น และปรับรูปแบบเอกสารให้ถูกต้อง เรียบร้อย ก่อนเสนอ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น 

3.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
     งานพัสดุ โรงพยาบาลนายายอามดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประสบปัญหา

อุปสรรคและข้อจำกัดในปีงบประมาณพ.ศ. 2564โดยสรุปดังนี้ 
     3.2.1 การจัดหาพัสดุเร่งด่วนมาพร้อมกันหลายงาน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม

แผนงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     3.2.2 คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องของอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 
     3.2.3 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทำให้พบปัญหาต่างๆดังนี้ 
           3.2.3.1 มีการปรับปรุงระบบการทำงานในขั้นตอนต่างๆแต่ไม่ได้แจ้งผู้ใช้งานว่าได้จะ

ปรับปรุงในกระบวนงานใดบ้างทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจด้วยตนเอง 
            3.2.3.2 เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐประกอบกับมีการแก้ไขบ่อยทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
            3.2.3.3 เว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมากมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ 
            3.2.3.4 กฎหมายและระเบียบเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุที ่

กำหนดให้ปฏิบัติบางกรณีtemplate ในระบบ e-GP ไม่สมบูรณ์ ต้องเพ่ิมเติม ทำให้เกิดความล่าช้า 
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3.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
     ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 1,130 โครงการ 

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 36,375,923.76 บาท และจำนวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 35,184,483.76 บาท สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ เป็นเงินจำนวน 1,191,440.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.28% 

3.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       3.4.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน และยังเป็นการลดความเสี่ยง 
และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
       3.4.2 ผู้รับผิดชอบควรจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือให้มีเวลาสำหรับงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้อง
ปฏิบัติหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลากำหนดหากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จนเวลา
ล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณแล้วมาเร่งรัดดำเนินการในระยะเวลาอันสั้นนั้นอาจส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดได้ 
        3.4.3 นำโปรแกรมต่าง ๆ จัดทำฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพื่อลด
ระยะเวลาในการจัดทำราคากลาง 
        3.4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
และกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ 
        3.4.5 ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

----------------------------------------------------------- 
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